Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
16 april 2007

Gemeente Bloemendaal, stadhuis Overveen
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder

betreft:

Bezwaar tegen brief van 13 april 207, inzake bijzondere bijstand voor tussentijdse
opvang van mijn kids.

Geachte mevrouw, Heer,
Ik teken bezwaar aan tegen uw brief van 13 april 2007, inzake bijzondere
bijstand voor mijn kinderen.
Opnieuw blijkt dat u de rechtzaken in mijn dossier - en inmiddels aanhangige
procedure 07-2153 VOO bij de bestuursrechter - blijft ontkennen.
U erkent gerechtelijke uitspraak 04-1767 en alle andere rechtzaken niet; ook de
bschikking van de bezwarencommissie januari 2005 negeert u.
Ondanks het feit dat de rechter aangeeft 'dat ik door uw werkwijze geen
informatie kan verstrekken' en dat u over uzelf schrijft 'dat er niemand op het
stadhuis werkt die een conflict met mij kan oplossen', blijft u volharden in het
folteren van mijn gezin.
Wat betekent dat u de werkwijze van Al Qaida toepast in mijn privéleven.
U ontneemt mij het genot van mijn fundamentele mensenrechten & vrijheden.
Ik het geen recht op recht, geen recht op leven volgen functionarissen van
Bloemendaal. U werkt als een oorlogsmisdadiger en wilt dit ook continueren.
Wat ik ook schrijf of doe, altijd krijg ik het verwijt dat ik niet mee werk.
'Ik moet op het stadhuis komen en informatieverstrekken'.
Welke informatie het betreft is volkomen duister. Zolang u niet erkent dat u mij
moedwillig mishandeld door het bestaan van de rechtzaken te ontkennen zal dit
ook duister blijven.
Wat betreft bijz.bijstand voor tussentijdse opvang.
Mijn kids kunnen om conditionele reden niet deelnemen aan sport.
Uw mishandeling van mijn gezin , maakt dat school een lastig traject is voor
hen. Maar zij zijn graag op school voor hun sociale vaardigheden.
Ik werk aan de Stichting God'mensenrechtenhuis en mijn kids zijn op school om
uw haat en bewust aangebrachte armoede in mijn gezin te ontvluchten.

Ik vraag u de 250 euro voor sport uit te betalen aan tussentijdse opvang.
U weet dat de overblijfkosten 568 euro per jaar zijn voor 2 kids.
Beleid hiervoor heeft de gemeente niet. Willekeur bepaalt wie wat krijgt.
U wilt mij de bijz. bijstand voor sport niet uitbetalen.
Wel stuurt u het aan op nieuwe rechtzaken. Wat kost dit de belastingbetaler?
Kunt u mij ook even uitleggen waarom burgemeester W. de Gelder mij een
aparte ontvangstbevestiging stuurt op mijn brieven van 20 & 21 maart 2007
aan hem gericht? Waarom wel een ontvangstbevestiging, geen erkenning van de
inhoud ervan?

Omdat u een inmiddels gevaarlijk krankzinnige crimineel geworden bent.
U heeft maar 1 doel en dat is mijn gezin doden.
Door mij te blijven dwingen rechtzaken te voeren tegen uw werkwijze en de
armoede te vergroten.
Via het Internationaal Strafhof zal ik proberen u veroordeeld te krijgen wegens
misdaden tegen de menselijkheid.
De ICC-procedure start in mei 2007, met / zonder gerechtelijke uitspraak
07-2153 van de bestuursrechter Haarlem.
Deze uitspraak heb ik niet expliciet nodig om bij het ICC een aanklacht te
kunnen indienen... Ik kan al afdoende bewijzen dat ik in een burgeroorlog leef.

Tot slot:
De brief van 13 april 2007 is getekend door het college van B & W Heemstede.
Dit maakt het besluit ongeldig.
Ik ben een inwoner van Bloemendaal, wat betekent dat de Burgemeester van
Bloemendaal verantwoordelijk is voor de afhandeling van de WWB.

Met groet,

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
20 maart 2007

Gemeente Bloemendaal, stadhuis Overveen
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder

betreft:
Klacht over uw brief van 16 maart 2007 Bijz- bijstand WWb - & gerechtelijke procedure bij
Internationaal Strafhof tegen gem. HR, kabinetten Balkenende I -IV & Bloemendaal.

Geachte mevrouw, Heer,
Opnieuw probeert u mij te dwingen aanwezig te zijn op het stadhuis om over
mijn leven van de Wwb te praten.
Nu moet ik weer met een N.Zwetsloot in gesprek over 'tussenschoolse opvang
van mijn kinderen'.
Ik weiger hieraan mee te werken. De redenen kent u.
U heeft mijn brieven van 13 januari 2007, 11 februari, 12 februari & 3 maart
2007 niet inhoudelijk beantwoord.
U bent een oorlogsmisdadiger die mijn gezin vanaf februari 2002 mishandelt en
het bestaan van alle rechtzaken negeert.
Ook negeert u de brief van de Nationale Ombudsman waarin staat aangegeven
dat u mijn brieven dient af te handelen als zijnde klacht.
U heeft de subsidieaanvraag van 22 oktober 2006 voor Stichting
Gods'mensenrechtenhuis nog niet afgehandeld.
Deze aanvraag ligt bij Paul Dubbe - de opdrachtgever tot mishandeling van mijn
gezin -.
U ontvangt nu van mij een brief die ik aan de Hoge Raad heb gestuurd,.
Wanneer de HR geen procedure van mij tegen Balkende & gemeente
Bloemendaal in behandeling neemt, zal ik naar het Internationaal Strafhof gaan.
U hoort in de gevangenis wegens foltering van mijn gezin.
Ik wil dat u mijn aanvraag voor bijzondere bijstand per omgaande uitvoert,
zonder gesprek.
Met groet,

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
27 maart 2007

Gemeente Bloemendaal, stadhuis Overveen
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder

betreft:
Klacht over uw brief van 16 maart 2007 Bijz- bijstand WWb - & gerechtelijke procedure bij
Internationaal Strafhof tegen gem. HR, kabinetten Balkenende I -IV & Bloemendaal.

plus aanvulling = uw brief van 26 maart 2007

Geachte mevrouw, Heer,
Uit uw brief van 26 maart 2007 blijkt - opnieuw - dat u mijn klachtenbrief van
20 maart 2007 niet als klacht wenst af te handelen.
Hiertoe bent u wel verplicht volgens de Algemene wet bestuursrecht.
Ondanks de opdracht van Nationale Ombudsman - februari 2007 - om mijn
zaken als klachten af te handelen, weigert Bloemendaal dit.
U dwingt mij met uw in gesprek te gaan over zaken, terwijl u het bestaan van de
rechtzaken in mijn dossier blijft ontkennen en de brief van de Nationale
Ombudsman negeert.

U voegt hieraan toe 'dat ik alleen bijzondere bijstand voor mij kids kan krijgen ,
wanneer ik u gehoorzaam'. Ga ik niet met u in gesprek, krijg ik geen geld.
Dit is intimidatie & chantage!
Omdat u de rechtstaat Nederland - en bij behorende wettelijke verplichtingen
voor u als ambtenaar - niet erkent, gedraagt u zich crimineel in mijn privéleven.
Inmiddels ligt bij de Bestuursrechtbank aan het Florapark te Haarlem een
nieuwe rechtzaak van mij tegen Bloemendaal.
Procedure nummer 07-2153.
Ik wil dat de Bestuursrechter de intimidatie van de politie Kennemerland in mijn
huiskamer - welke is uitgevoerd in opdracht van burgemeester W. de Gelder stopzet.
Ook wil ik dat de Bestuursrechter aangeeft, dat de HR mijn dossier wel in
behandeling moet nemen; doet de HR dit niet volgt een procedure bij het
Internationaal Strafhof alwaar u terecht staat voor misdaden tegen de
menselijkheid.
U wilt het bestaan van gerechtelijke uitspraak 04-1767 niet erkennen.
Hierin geeft de rechter aan dat ik niet kan meewerken aan het verstrekken van
informatie - aan u - onder huidige werkwijze van de gemeente functionarissen
van Bloemendaal.
De agressie van de gemeente Bloemendaal neemt toe.
Wat is uw volgende uiting van geweld in mijn leven?
Huurt u de Hells Angels in om mij te laten liquideren?
Deze brieven gaan naar de Bestuursrechter, 07-2153 VOO

Met groet,

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
12 februari 2007

Gemeente Bloemendaal
Stadhuis Overveen
college van B &W
Burgemeester W. de Gelder
Sociale zaken R. Bouman

betreft:
klacht over niet afhandelen subsidie aanvraag voor Stichting Mensenrechtenblad vanuit WWB

Geachte mevrouw, heer,

Ik dien een klacht in over het feit dat u weigert af te handelen mijn subsidieaanvraag voor het starten van de Stichting Mensenrechtenblad vanuit de WWB.
Aanvraag is ingediend op 22 oktober 2006 bij de afdeling Sociale zaken.
Graag per omgaande afhandeling.
Of moet ik nu weer naar de Nationale Ombudsman?
Daar weten zij dat u mij al 5 jaar mishandeld, maar zij mogen niet ingrijpen.
Het enige wat zij mij kunnen bieden 'is een oneindige behandeling van mijn
klachten over Bloemendaal'.
Ik kan ook opnieuw naar de sector Bestuursrecht Haarlem met als eis:
'Ik wil nu strafrechtelijk onderzoek naar foltering van mijn gezin door
Bloemendaal op bevel van de lagere rechter ....omdat de Hoge Raad een
terroristische organisatie blijkt te zijn'.
Zal ik dit doen?
De naam van de Stichting Mensenrechtenblad verandert in
Stichting Gods' mensenrechtenhuis.
Met groet,

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
16 februari 2007

Gemeente Bloemendaal
Sociale Zaken, R. Bouman
College van B &W, W. de Gelder

betreft:
uw brief van 14 februari 2007

Geachte mevrouw, heer
Hoe vaak moet ik nog herhalen:'Ik ben geen speelgoed van oorlogsmisdadigers'?
In vrijwel elke brief afkomstig van de gemeente Bloemendaal word ik voorgelogen en
behandeld als Slaaf m/v van ambtenaren die mij mogen mishandelen.
Belasting:
De definitieve aanslagen moet ik nog ontvangen.
Afhandeling laat op zich wachten.
Aanvraag subsidie Stichting:
U liegt over het bestaan van de beschikking van 13 november 2006. Deze bestaat niet.
Nu, plotseling stuurt u mijn subsidieaanvraag door naar de juiste afdeling Sociale Zaken
op het stadhuis Bloemendaal?
Inmiddels heb ik bij de Hoge Raad aangedrongen op vervolg van mijn rechtzaken tegen
kabinet Balkenende & Bloemendaal.
Blijkt dat de HR weigert recht te spreken, open ik de Stichting Gods'mensenrechtenblad.
Gaat de HR wel over tot rechtspraak, wacht ik hiermee nog even.
Stukken staan gepubliceerd op www.desireestokkel.nl
Met groet,

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
3 maart 2007

Gemeente Bloemendaal
Dhr W. Burggraaf
Stadhuis Overveen

betreft: afhandeling klachten op 14 februari 2007

Geachte mevrouw, heer,
Mevr. P. haak heeft per brief van 14 februari 2007 gereageerd op mijn klachten
van 13 januari, 3 februari & 12 februari 2007 - 2007022793 e.a. -.
Zij is niet inhoudelijk ingegaan op de brief van 13 januari 2007, waarin ik u
verwijt dat u zich als oorlogsmisdadiger ten opzichte van mij gedraagt.
Wel schrijft zij een grove leugen, betreffende de subsidie-aanvraag voor de
Stichting Mensenrechtenblad. In de formele statuten is de naam
Gods'mensenrechtenhuis.
22 oktober 2006 is de subsidie-aanvraag ingediend bij Sociale Zaken, te samen
met informatie nodig voor het berekenen van de WWB.
Nu beweert mw. Haak dat zij mij 13 november 2006 een beschikking heeft
toegestuurd, met de verwijzing naar een andere afdeling Sociale Zaken op het
stadhuis ivm de subsidie voor de Stichting Mensenrechtenblad.
Deze brief heb ik nooit ontvangen.
Bovendien reageert de gemeente Bloemendaal nooit binnen 3 weken op een
verzoek. Als de gemeente al bereid is zaken af te handelen moet ik hierop
minstens 2-3 maanden wachten. Ik wacht al 5 jaar op mensenrechten voor mijn
gezin....
Plotseling - 14 februari 2007 - stuurt mw Haak zelf de aanvraag door naar de
juiste afdeling... Wie deze aanvraag nu in behandeling heeft is onduidelijk.
De Nationale Ombudsman heeft de mogelijkheid geopend opnieuw een klacht in
te dienen ivm met de afhandeling van mijn brieven.
Indien nodig zal ik dit zeker doen.
Stichting Gods'mensenrechtenhuis
Op de website van Bloemendaal lees ik dat een vrijwilligersorganisatie tot zo'n
13.000 euro subsidie kan aanvragen.
Ik vraag om 3000 euro, aangegeven op de balans.
Nu weten u en ik dat de AIVD mijn site dagelijks zal controleren.
Hiermee heb k geen probleem. Integendeel, ik wil dat de AIVD een Meldpunt
Criminele politieke partijen & Overheidsfunctionarissen opent.
Het is verstandiger als ik Stichting Gods'mensenrechtenhuis op een eigen laptop
zet - met een eigen internetaansluiting via Multikabel - een mobiel
thuiskantoor. Daarom verhoog ik nu de subsidieaanvraag met 1500 euro. Totaal
bedrag is 4500 euro voor een goed controleerbaar bedrijfje dat mensenrechten
distribueert.
Kunt u de zaak nu afhandelen? Ik wil serieus aan het werk....
Met groet,
desiree stokkel

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
3 februari 2007

Gemeente Bloemendaal
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder
Sociale zaken R. Bouman / P. Haak

betreft:
Mijn brieven aan u inzake klacht over afhandeling belasting & rechtzaken
Brief van belastingdienst Haarlem, inzake aangifte & WWB 2004
Geachte mevrouw, heer,
U heeft mij geen ontvangstbevestiging gestuurd naar aanleiding van mijn klacht
van 13 januari 2007. Wat betekent dat u niet van plan bent te stoppen met het
treiteren van mijn gezin?
Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman wel een ontvangstbevestiging
gestuurd. Ik verwacht dat zij binnen 2-3 weken deze klacht zullen afhandelen.
Vandaag ontvangt u een brief van de Belastingdienst Haarlem aan mij.
Het blijkt dat de aangifte over 2004 verkeerd is ingediend.
Kinderalimentatie is ten onrechte beschouwd als inkomen waarover belasting
moet worden betaald.
De Belastingdienst corrigeert dit nu.
De gemeente Bloemendaal moet aan mij een bedrag van 85.58 euro per maand
terugbetalen.
Ik verzoek u 12 x 85,58 euro = 1026,96 euro te storten op mijn girorekening.
Te verwachten is dat de aangifte over 2005 ook verkeerd tot stand is gekomen.
Na telefonisch overleg heeft de Belastingdienst mij verzekerd de aangifte 2005
zo spoedig mogelijk af te handelen.

Tot op heden heb ik geen enkel bericht ontvangen over mijn aanvraag voor
subsidie voor het starten van de Stichting Mensenrechtenblad.
Ik verzoek u deze aanvraag per omgaande af te handelen.

Met groet,
desiree stokkel

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
13 januari 2007

Gemeente Bloemendaal
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder
Sociale zaken R. Bouman / P. Haak

Betreft: de wijze waarop u mijn gezin mishandeld
Geachte mevrouw, heer,
Van mevr. P. Haak heb ik een brief ontvangen waaruit blijkt dat zij mij uitnodigt
voor een gesprek over het betalen van Belastingen.
Het is plotseling niet duidelijk waarom Bloemendaal 1729 euro aan de
Belastingdienst moet betalen, terwijl u alle documenten heeft ontvangen.
Uit niets blijkt dat zij de inhoud van mijn dossier kent.
Kent zij mijn dossier wel, ziet zij dat vorig jaar ook direct belasting is betaald
aan het Belastingkantoor.
Ik weiger hier aan mee te werken omdat u ontkent dat u mij al 5 jaar lang
dwingt rechtzaken te voeren voor het in stand houden van uw vrouwen - &
kinderhaat in mijn gezin. U heeft mij leven & lichaam diep beschadigd…en denkt
nu opnieuw een traject volgt leugens, manipulaties, getreiter en nog meer te
kunnen starten.
Momenteel zijn 20 ambtenaren - inclusief die van de Bezwaar- &
Beroepscommisie - actief in mijn dossier.
U communiceert allen op criminele en zwakbegaafde wijze.
Hierin wilt u klaarblijkelijk geen verandering aanbrengen, want u heeft geen
enkele moeite gedaan het slopende conflict uit de weg te ruimen.
Wel heeft u wat bijzondere bijstand uitbetaald 'om mij het zwijgen op te leggen'
in de vorm van geld voor keukenapparatuur.
Wat gaat u nu doen, als ik weiger een gesprek met u aan te gaan…. omdat u net
doet alsof er geen rechtzaken zijn? Omdat u net doet… alsof u mij niet
opzettelijk manipuleert, misleidt en gebruikt voor voortzetten van uw
moordenaarspelletjes? Omdat u net doet … alsof u niet wéét dat ik de Stichting
Mensenrechtenblad probeer te starten om uw moordpraktijken te stoppen?
Gaat u opnieuw mijn Wwb stopzetten… en mij dwingen naar de rechter te gaan
voor mijn bestaansrechten? Terwijl u blijft liegen in de rechtszaal? Terwijl de
President van de Rechtbank Bakker er persoonlijk voor zorgt dat u mijn gezin
mag blijven mishandelen?
Voordat ik ooit nog een gesprek aan ga met ambtenaren van Bloemendaal zal u
mij eerst schriftelijk moeten uitleggen:
 waarom u alle rechtzaken & uitspraken negeert
 waarom u geen moeite heeft gedaan het conflict te benoemen & uit te
bannen
 waarom u mij 'al weer een jaar aan het lijntje houdt door wel WWB uit te
betalen zonder enige vorm van communicatie'
 waarom u mij dwingt rechtzaken te voeren
 waarom u mij dwingt gesprekken te voeren met ambtenaren die zelf
crimineel en zwakbegaafd zijn
 Waarom u net doet alsof ik niet wil werken, maar tegelijkertijd de aanvraag
voor subsidie voor de Stichting Mensenrechtenblad niet afhandelt.

Ik heb van de Hoge Raad de vrijheid gekregen u te laten vermoorden door Al
Qaida. De |Hoge Raad gooit dit soort dossier ongelezen weg.
Zal ik dit doen? Is dat wat u wilt?
Ik










zal helder zijn in wat ík wil:
U schrijft mij een diepgaande analyse van uw poging tot moord in mijn gezin
U erkent dat u degene bent die fout is
U erkent dat u 5 jaar van mijn leven & lichaam en dat van mijn kinderen
moedwillig heeft vernietigd
U erkent dat u op crimineel & zwakbegaafd denkniveau functioneert
U erkent dat u het leuk vindt mij te dwingen tot rechtzaken, opdat u uw
persoonlijke promotiekansen hierdoor kan verbeteren
U erkent dat u mij nu via dit briefje van mevr. Haak voor de zoveelste maal
probeert te chanteren tot medewerking aan uw vernietigingdrang
U handelt mij belastingzaken per omgaande af, zonder rechtzaken
U geeft mij subsidie voor het starten van de Stichting Mensenrechtenblad,
zonder nieuwe rechtzaken
Dan zorg ik er zelf wel voor dat ik de Wwb kan verlaten ondanks uw
sadistische spelletjes met mijn gezin

Deze brief zal ik publiceren op www.desireestokkel.nl
Als u nu niet stopt met het mishandelingen van mijn gezin leg ik contact met Al
Qaida en zal ik hen tot in details uitleggen hoe Nederlandse
Overheidsfunctionarissen & Rechters straffeloos burgers mogen doden.

Ik stuur opnieuw toe de Belastingaanslagen 1858.64.090. H51 & H52

Met groet,
Desiree Stokkel

Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457
11 februari 2007

Gemeente Bloemendaal, stadhuis Overveen
College van B & W
Burgemeester W. de Gelder
Sociale zaken R. Bouman / P. Haak

betreft:
Brief in bijlage van Nationale ombudsman 9 februari 2007

Geachte mevrouw,
De Nationale Ombudsman vindt dat de gemeente Bloemendaal mijn klachten van
13 januari & 3 februari 2007 - plus bijlagen - moet afhandelen als klacht.

Met groet

