Wonderland
Politie Coevorden,

14-12-2015

t.a.v. de hoofdcommissaris,
Krimweg 11,
7741 KE Coevorden.

Betr: Juridische kennisgeving inzake schending soevereiniteit van de
staat Wonderland door onwettige actie van de politie van Coevorden,
inclusief een Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur.
Geachte hoofdcommissaris,
Tot onze grote spijt zijn wij als volksvertegenwoordiging van de
vredelievende staat Wonderland genoodzaakt in vervolg op het door
uw korps gepleegde delict d.d. 11 december u als
hoofdverantwoordelijke aansprakelijk te stellen voor de gevolgschade
hiervan.
In een vervolgschrijven zullen wij deze schade naar specificeren,
zodra wij de naam en uw polisnummer van uw
aansprakelijkheidsverzekering ontvangen hebben.
Ook maken wij u voor de toekomst attent op art. 3 en 4 uit het
Neurenberg Tribunaal , waaraan wij uw gedragingen en die van uw
korpsleden zullen (laten) toetsen.
Uit de documenten welke onze bewoners uw functionaris dhr.
Busman bij zijn bezoek aan Wonderland overhandigd hebben, had u
reeds kunnen concluderen dat het gehoorzamen aan “andermans”
orders strijdig zou zijn met het Volkerenrecht, wat in hiërarchie ver
boven het burgerlijk recht staat.
Met een verwijzing naar de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
verzoeken wij om antwoorden op de volgende vragen:
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1) op wiens bevel/autoriteit heeft u ingestemd met de inzet van uw
korps bij de deportatie van bewoners en mobiele woningen van
Wonderland?
2) welke functionarissen hebben geparticipeerd in dit delict;
voornaam, achternaam, personeelsnummer en functie?
3) een afschrift van de executoriale titel , welke u deze bevoegdheid
verleende.
4) de (e-mail) correspondentie tussen uw korps enerzijds en de
gemeente Coevorden, de gemeente Emlichheim en de politie
Emlichheim anderzijds.
Graag ontvangen wij uw antwoorden binnen uw wettelijk termijn.
Dankzij het handelen van uw korps is ons Wonderland postadres
(tijdelijk) niet beschikbaar en zijn wij uitgeweken naar een “in
ballingschap-postbusadres”. Te weten: Postbus 159, 5340 AD in Oss.
Namens de volksvertegenwoordiging van Wonderland.

luca; van dinter
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