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Na afloop van het gesprek heb ik contact opgenomen met de heer R. Musse van de naschoolse opvang.
Hij vertelde, dat er twee plaatsen beschikbaar zijn; één plaats op de Donkerelaan en een tweede
plaats op de Bispincklaan.
Hi.(3Jbjj~g,agthetom ~m~~Q(3ndevvoensç@g.~"",,~ -
U dient hierover contact op te nemen met de heer R. Musse, tel. 531824"0,kantoor Julianalaan 2,
2051 JR Overveen.

8
Onderwerp:

Naschoolse opvang

Behandeld door:

L.H. Meijerink
Doorkiesnummer:
5225602

Geachte mevrouw Stokkei,

Op dinsdag 20 januari jL hebben wij onder andere gesproken over naschoolse opvang voor Luther en
Cician.

Vanaf het moment dat Luther en Cician hieraan deelnemen heeft u de mogelijkheid meer aandacht te
besteden aan deelname arbeidsmarkt, studie en zorg.

-
Ook heeft u verteld dat u erg veel moeite heeft met de verplichte inschrijving bij het CWI. Ten einde
escalatie van het probleem te voorkomen, u bent niet uit op ontheffing van de arbeidsplicht, zult u zich in
laten schrijven bij het CWL
Ons uitgangspunt is duidelijk te krijgen waar onze inspanningen op gericht moeten zijn om uw kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten.

en hebben, neemt u dan contact met mij op.

Bijlage(n):

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205
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Désirée Stokket,:- Donkeretaan 39, 2061 Jk Blo
023 5279457

24 januari- 2004 Gemeente Bloemendaal
Btoemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Dhr L.H. Meijerink

Geachte heer Meijerink,

Tijdens het gesprek dat wij op 20 januari 2004 gehad nebben, kreeg ik
even het idee dat er op het stadhuis Bloemendaal nog een ambtenaar
wekt die de kwaliteit van leven voor een gezin belangrijk vindt.
Ik heb mij lelijk in u vergist!

U wHtmij dwingen mijn jonge kinderen te verdelen over 2
kinderdagverblijven. Het ene kind moet naar de Donkerelaan en het
andere kind moet naar de Bispinddaan. En als moeder moet ik dan
vliegend op de fiets van het ene naar het andere kinderdagverblijf om
mijn kinderen op te halen of te brengen ..., ook tijdens schoolvakanties.
Wat als één van de kinderen ziek wordt?
U haalt mijn kinderen uit elkaar, terwijl u weet dat ik geen familie heb.
Ik vind u een gewetensloze schoft die ook mijni<inderen vernederd!
Denkt u nu werl<elijkdat ik onder- die omstandigheden goed kan studeren
of werken?

Bovendien vermeldt u niet welke subsidieregeling Kinderopvang van
toepassing is.,

Op het stadhuis van Bloemendaal werken dictatoren die mijn gezin
opzettelijk kapotmaken door ons onze mensenrechten te ontnemen en ons
te dwingen als Slaaf van Bloemendaal door het leven te gaan.

Op 16 januari 2004 heb ik bij de bestuursrechter Haadem beroep
aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Bloemendaal van 6
januari 2004 op mijn bezwaarschrift van 27 september 2003 inzake
arbeidsverplichting.
Van de bestuursrechter heb ik nog geen bericht ontvangen.

Ik stuur deze brief en uw brief vandaag naar de bestuursrechter.
Ik wil dat de rechter bepaald hoe de kinderopvang geregeld moet worden.
Ik ben die mensenhandelaren-mentaliteit van Bloemendaal helemaal zat!

~: ree ;kkel. /
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Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk IBloemendaal

023 5279457 \
2 februari 2004 Rechtba,nk Haarlem

Florapark 1, Postbus 956
2003 RZ Haarlem

onderwerp: 04/132 NABWVOO, Stokkeil Bloemendaal

Geachte mevrouw, heer,

De gemeente B1oemendaal is niet van plan schriftelijk juridisch juist te
werken, dus dwing ik het af in bijgevoegde brief aan Dhr. L. Meijerink van
de Sociale Taakgroep.8
De psychische terreur houdt maar niet op!
Ik zit vol na 2 jaar getreiter; Bloemendaal wil niet accepteren dat een
vrouw die door haar famme tijdens haar jeugd zeer ernstig is
mishandeld...een duidelijke grens heeft...
Nu wil ik eerst mijn rechten hebben, voordat ik opnieuw geterroriseerd
word met vage plichten.

De griffierkosten zijn at betaald.

8



2 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

onderwerp: gesprek over kinderopvang & CWI

Geachte heer Meijerink,

U heeft mij vanochtend telefonisch verzocht woensdag 4 februari om
10.30 uur op het Stadhuis aanwezig te zijn voor een gesprek over
kinderopvang &CWI.

e
Aan de telefoon hadden wij al ruzie over het feit dat Bloemendaal mij al 2
jaar lang als Slaaf behandeld en niet van plan is daarin verandering aan
te brengen. U stelt dat wij elkaar slechts 1 uur gesproken hebben...en dat
u zaken wilt veranderen. Juist, dat dacht ik ook tijdens dat gesprek.
Maar ook tijdens onze ruzie vanochtend bleek dat u niet van plan bent
mijn rechten uit te voeren in overeenstemming met de Grondwet &VN-
verdragen.

Woensdag aanstaande breekt op het Stadhuis oorlog uit. Ik laat mijn
gezin geen moment langer als Slaaf behandelen of te werkstellen.

8

De rechtbank Haarlem heb ik gebeld met het verzoek in de computer te
controleren of Bloemendaal in Hoger Beroep is gegaan tegen de uitspraak
van 15 december 2003, 2/1809 NABWVOO. De rechtbank verwacht dat
er geen Hoger Beroep is aangetekend.

Dit brengt mij tot de volgende eisen:
1. Voordat wij opnieuw in gesprek gaan eis ik dat Bloemendaal duidelijk

maakt op welke wijze het vonnis van 15 december 2003 wordt
uitgevoerd.

2. In mijn brief van 13 oktober 2003 heb ik duidelijk uitgelegd dat de
WWBniet uitvoerbaar is in overeenstemming met Grondwet &VN-
verdragen. Ik heb geen inhoudelijke reactie ontvangen. Wel heb ik half
december de Nieuwsbrief WWBvan Bloemendaal gekregen waaruit
blijkt dat u vindt 'dat ik algemeen geaccepteerde arbeid moet
aanvaarden en dat mijn opleidingsniv~au & werkervaring niet ter zake
doen'. Ik moet mijzelf dus als Slaaf la~n te werkstellen. Doe ik dat niet
word ik gekort op de uitkering Tijdens ons vorige gesprek heb ik al
gezegd 'dat een Nieuwsbrief geen wet is en dat de wetten op
overheid. nl welke voor mij als burger gelden, onleesbare &
onuitvoerbare commandolijsten zijn'.



Bloemendaal walst als een oorlogsmisdadiger of mensenhandelaar over
mij heen en blijft mondeling terroriseren. .

U weet dat ik wil dat de rechter de WWBniet van toepassing verklaart,
wat betekent dat ik mijzelf niet als uw Slaaf hoef te laten behandelen.
Voordat wij verder praten wil ik dat u bewijst dat u mijn gezin wel onze
Grondrechten & overige mensenrechten geeft. Ook voor mij geldt het
het vrouwen recht, het arbeidsrecht & de kinderrechten.

3. U stelt 'dat u van mij geen brieven wilt ontvangen'. Bloemendaal wil al
ruim 2 jaar zaken mondeling afhandelen. Dat begrijp ik, dan kan ik niet
meer naar de rechter... en moet ik wel gehoorzamen Ik wil dat
Bloemendaal zaken schriftelijk correct afhandelt.

De Rechtbank heeft de 2de rechtszaak in behandeling genomen.
Er zijn blijkbaar nog rechters die willen dat bijstandsgezinnen wel
aanspraak kunnen maken op hun rechten. Dat doe ik dus ook!

e
Ik kom pas weer op het Stadhuis als Bloemendaal schriftelijk bewijst
juridisch juist te willen werken of als de rechter opnieuw heeft bepaald
hoe Bloemendaal zaken moet afhandelen Ik hoef mijzelf en mijn kids
niet nog langer geestelijk te laten mishandelen.

U heeft uw rechten verspild, u heeft het vonnis niet uitgevoerd.
Ditmaal bepaal ik wat mijn gezin nodig heeft om gezond te kunnen leven.
Eerst mijn rechten volgens de uitspraak van de Rechtbank Haarlem, dan
mijn plichten!

Deze brief gaat naar de bestuursrechter.

~

8
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Uw brief van:

02/02/2004
Uw kenmerk:

04132nabwvoo
Onderwerp:

gesprek kinderopvang & CWI

Sector en kenmerk:

2004001273
Datum:
10 februari 2004
Verzonden:

Behandeld door: Doorkiesnummer:

Geachte mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief met onderwerp: gesprek kinderopvang & CWI.
Uw brief is ontvangen op 04/02/2004 en geregistreerd onder briefnummer 2004001273
Bij eventuele vervolgcorrespondentie verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

Uw brief wordt behandeld door de heer R. Rehwinkel .
DiêkuntU1>ereiKenonoerteletoohnummer (O23'f51'25591J

-----

maar uw brief omstreeks 17/03/2004 te beantwoorden.

.
hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
namens dezen,
medewerk(st)er Sectie Bestuurs- en
Managementondersteu Çling,

Bezoekadressen:

Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 5225745

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205

\



Zodra ik het bevel krijg van de hoorcommissie te verschijnen inzake mijn bezwaar tegen
de halfbakkenen negatieve uitvoeringvan het 1stevonnist zal ik de hele zaak per datum
op een rijtje zetten. Misschien helpt het.

Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

Rechtbank Haarlem
Bestuursrecht
Dreef 26

~ 2012 HNHaarlem

~~rp: beroep tegen College van B &.W Bloemendaal, 04/132 NABW

14 februari 2004

Geachte mevrouw, heer,

Bijgevoegde stukken horen ter kennisgeving in mijn dossier 04 /132. NABW.

De gekte op het stadhuis van Bloemendaal is geëscaleerd.

8 Een nieuwe ambtenaar, Dhr LH. Meijerink, heeft mijn dossier in behandeling genomen.
Hijnegeert de recht~aken &het 1ste vonnis volledig.
Hij erkent niet dat ik beroep héb aangetekend tegen Bloemendaalomdat ik het niet eens
ben met het feit dat ik elke keer naar het CWI word gestuurd, terwijl het juist de
werkwijze van de gemeente is die de combinatie Arbeid BI.Zorg onmogelijk maakt.
Het vQnniswordt niet juridisch correct afgehandeld, ik word psychisch geterroriseerd &
gechanteerd als ik de gemeente nu niet gehootz1;1am.

Dhr Meijerin\y.vindt dat ik bij het college van B BI.W een bezwaarprocedure moet starten
als ik vind dat ik niet naar het CWI kan onder deze omstandigheden.

Ik moet dus nu voor de 2dekeer dezelfde procedure op het stadhuis starten, terwijl ik nu
tegen de 1steuitspraak van die procedure een 2de rechtszaak ben gestart.

Begrijpt u het? Ik moet alles dubbel doen....
En Ik moet wetteksten uitvoeren terwijl ik in de bezwaarprocedure dUidelijkheb
aangegeven dat ik vind dat de WWBniet-van toepassing verklaard moet worden door de
rechter. Terwijlzij de wetten niet uitvoeren, moet ik Bloemendaal gehoorzamen en de
wetten wel uitvoeren. Ze zijn gek.8

Met vriendelijke groet,

~



Désirée Stokkei, Donkerelaan 39, 2061 Jk Bloemendaal
023 5279457

14 februari 2004 Gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

Onderwerp: uw brief van 13 februari 2004

Geachte heer Meijerink,

In uw brief van 13 februari 2004 dwingt u mij opnieuw een bezwaarprocedure te starten
bij het college van B &W van Bloemendaal, wanneer ik vind dat de combinatie van
Arbel & Zorg onuitvoerbaar is in mijn gezin.
Die rocedure heb ik op 27 september 2003 al gestart, met als gevolg een negatieve

.- ~ slisslng van de bezwarencommissie - nummer 2621 Bloeniendaal op 15 januari 2004.
~ Tegen die negatieve beslissing heb ik op 16 januari 2004 bij de Bestuursrechter beroep

aangetekend, welke ontvankelijk is verklaard.

U ontkent mondeling &.sChriftelijk het bestaan van 2 rechtszaken welke ik
tegen de gemeente voer.
U ontkent dat ik juist aan die 2de rechtszaak ben begonnen inzake mijn
inschrijving bij het CWI &.kinderopvang- op bevel van de bezwarencommissie
van de gemeente Bloemendaal -omdat u weigert het 1ste vonnis van de rechter
positief uit te voeren.
Ook ontkent u dat ik tegen het negatieve besluit 2851 inzake de verwerking
van dat 1ste vonnis, een nieuwe bezwaarprocedure ben gestart. Zie mijn brief
van 7 februari 2004 aan de bezwarencommissie.
U ontkent dat mijn 1ste vonnis van 15 december 2003 door de gemeente nog
niet volledig juridisch correct is uitgevoerd...

U negeert de werkelijke inhoud van mijn brief van 2 februari 2004 aan u
gericht.
U wilt mij tijdens een gesprek op 18 februari 2004 mondeling dwingen u te
gehoorzamen -onder chantage van strafkorting op mijn uitkering -als ik niet
mee w~!fk aan het inschrijven bij het CWI en de relatie Arbeid &.Zorg.48
De werkwijze van Bloemendaal is zwakbegaafd & fascistisch.
Zwakbegaafd... omdat er elke keer weer een nieuwe ambtenaar is..., die weigert het
dossier in totaliteit te beoordelen, weigert de oorzaken van de rechtszaken te analyseren
en te corrigeren en mij dwingt keer op keer dezelfde klachten- & bezwaarprocedures
te starten.

Fascistisch omdat ik word behandeld als een ding zonder rechten dat bevelen van
corrupte ambtenaren moet uitvoeren.
Ik ben niet wettelijk verplicht om commando's van ambtenaren uit te voeren die zelf de
wetten niet correct toepassen!
Word ik geestelijk geterroriseerd door ambtenaren op basis van ondeugdelijke wetgeving
of op grond van wanbeleid, ben ik wel wettelijk verplicht naar de rechter toe te gaan.
En dat doe ik nu op bevel van de bezwaarcommissie van de gemeente Bloemendaal.

Ik heb het recht eerst door de rechter te laten bepalen of ik de ABW of WWB zoals die nu
aan mij opgelegd worden, ook werkelijk moet uitvoeren volgens uw huidige commando's
en chantagewpraktijken.



. HOudop met dat mondeling terroriseren!

Met vriendelijke groeten,
Desire

Dat b~ekent dat ik in de tussenliggende tijd u niet hoef te gehoorzamen, tenzij u
schrifteti;ikbewijst dat u de wetten ...en het 1ste vonnis afdoende juridisch correct heeft
verwerkt.
Levertu mij~bewijs waaruit blijktdat mijn beroepsprQcedurevan 16 januari
2004 inzakede negatieve beslissingvan de bezwarencommisSieop besluit 2621...niet
tneer noodzakelijkiS...zalde rechter beslissen de zaak te seponeren.

8

Tot slot.
De griffiervan de RechtbankSector Bestuursrecht heeft mij gebeld met de volgende
instructies:
. Umoettegen elkenegatieveverwerkingvan het 1$tè vonniseen bezwaarprocedureop

het stadhuis starten.
. U moet op elke negatieve beslissingvan de bezwarencommissie een nieuwe

beroepsprocedure bij de bestuursrechter starten.
. U moet bij de bestuursrechter het verzoek indienen alle beroepsprocedures samen te

voegen in 1 rechtszitting.
. Verwachtu veel nieuweberoepsprocedures kunt u de rechter vragen de zitting aan te

houden totdat alle bezwaarprocedures op het stadhuis zijn doorlopen. Komter geen
einde aan, dan verschijnt u op de eerstvolgende rechtzitting.

Ik heb de griffiervan de rechtbank verzekerd de gang van zaken duidelijkop een rijtje te
zetten zodra ik worduitgenodigdvoor een hoorzittingop het stadhuis over de negatieve
uitvoering van het 1stè vonnis. Oe werkwijze van de hoorcommissie deugt ook juridisch
niet! Datoverzichtmoet dan nog meer rechtszaken tegengaan.

U bent verplichtmijndossier in totaliteit te beoordelen.
U mag het bestaan en de oorzaken van de rechtszaken niet negeren en u mag mij ook
niet terroriseren of chanteren met strafkorting als ik u niet gehoorzaam.
Ik ben geen RechternozeSlaaf mjv die de willekeurvan elke ambtenaar op het stadhuis
moet uitvoeren.

Nederlandis een rechtsstaat en dat betekent dat de gemeente Bloemendaalook wetten
correct moet uitvoeren.

Levert u mij bewijs waaruit blijkt dat de 2dérechtszaak gestopt kan worden door de
bestuursrechter, zal ik dat onmiddellijk toezenden aan de Rechtbank.
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Bezoekadres:

Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen
Postadres:
Postbus 201, 2050 AE Overveen
www.Bloemendaal.nl

Telefoon (023) 522 55 55
Telefax (023) 5225566
e-mail: gemeente@bloemendaal.nl

Mevrouw D.E. Stokkei

2061 JK Bloemendaal.

.
Uw briefvan:

2 februari 2004
Uw kenmerk:

Sector en kenmerk:

II/SoZa/

Onderwerp:

Uitnodiging (2e)over naschoolse
opvang en werk

Behandeld door:

Datum:
13 februari 2004
Verzonden:

13 februari 2004
Doorkiesnummer:
023-5225602

Geachte mevrouw Stokkei,

Op 5 februari 2004 heb ikuw briefontvangen waarin u uiteenzet waarom u niet op 4 februari 2004 het

---~meel~ltehuis van Bloemendi3alwenste te komen. . - ~ - - -

8

Voorde goede orde geef ik in het navolgende een korte weergave van hetgeen wij telefonisch op 20
januari 2004 tijdens het heronderzoek gesprek en telefonisch op 2 februari 2004 bespraken.
Met ingang van 1januari 2004 is de nieuwe bijstandswet, de Wet werk en bijstand van kracht. Een
belangrijk onderdeel van de wet is dat van u verwacht wordt dat u actief op zoek gaat naar werk.
Inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen is hierbij een verplichting.
Inuwsituatieis de regeling voor ontheffingvande arbeidsplichtvervallenomdatCicianop 17september
20035 jaar is geworden. Het niet ingeschreven staan bij het CWI kan leiden tot het opleggen van een
maatregel.
U vertelde mij hiermee niet akkoord te kunnen gaan omdat u hetniet eens bent met het rijks- en~

gemeentêbeleid. Ik heb u uitgelegd dat het niet mijn taak is met u de deugdelijkheid van de wetgeving te
bespreken.

In mijn functie van case manager wordt van mij verwacht dat ik u help bij het vinden van werk en u
behulpzaam ben bij het vinden van geschikte kinderopvang. .
Indien u van mening bent dat u de combinatie van werk en zorg niet aan kunt, dan dient u dit bij het
college van B&W van Bloemendaal aan te geven.

Om de hiervoor genoemde onderwerpen te bespreken, nodig ik u uit voor een gesprek op het

rUi: op woensdag 18 februari 2004 om 11.30 uur.
",Met vriendelijke)groeten,

Lfl~~"J' ----
Bijlage(n):

Bezoekadressen:
Brouwerskolkweg 2, Overveen
Sector I Grondgebied
Telefax (023) 522 57 45

Bloemendaalseweg 158,
(Gemeentehuis)
Sector 11 Samenleving
Sector 111Middelen

BNG bank, 28.50.01.205


