
Vragen- en klachtenformulier 

Klachten- / meldingenformulier 

Wilt u uw klacht I melding anoniem registreren? Nee 

Uw gegevens 

1 Nederlands� V�edsel-en 
Warenauronte1r 
Alinis1erîe van EC011omische Zaken 

Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam T de Zwart M 

Straatnaam, huisnummer en toevoeging 

Postcode 

Land 

Huningspaed 9b 

8567LL 

Nederland 

Plaatsnaam Oudemirdum 

Selecteer hoofdgroep van de klacht I melding Overig 

Omschrijving overige onderwerpen 

Uw klacht I melding 

Datum constatering 

Tijd constatering 

Spuitschade aan bomen en misschien heesters 
(deze melding is reeds telefonisch doorgegeven 
op 8 mei door N. 

Ik heb om ongeveer 11.45 uur de politie direct een heterdaadmelding 
doorgegeven. Deze zijn 's middags langs geweest bij de desbetreffende 
boer en hebben daarna contact opgenomen met de NVWA. Ze hebben 
zich niet bij ons gemeld. We rekenen erop dat de NVWA op zeer korte 
termijn langskomt om de situatie in ogenschouw te nemen en hiervan 
ook de nodige monsters neemt. Dat dit bij de speelplaats van de 
recreatiewoningen gebeurt is al helemaal te gek voor woorden. Ik 
verzoek uw dienst om niet te zoeken naar welke werkzame stoffen er 
niet in de genomen monsters zitten maar juist wat er wél in zit. Ik kan 
nog wel honderd andere werkzame stoffen bedenken die er ook niet in 
zitten, daar heb ik niets aan. De boer kan op papier alles wel voor 
elkaar hebben maar in werkelijkheid een totaal ander spuitmiddel in de 
'chemokar' doen. Met nadruk wil ik u op bijgaande foto's wijzen, kijk 
eens goed naar de datums van deze foto's en de spuitbeurt. Dan heeft 
u toch een makkie deze keer. Voorts zou het dhr. H. A. H. sieren om 
eens langs te komen om te kijken wat hier op het erf zoal plaatsvindt. 
Deze persoon doet al mijn klachten af alsof er niks aan de hand is. Het 
zou de NVWA ook goed doen er ook eens te zijn voor de omwonenden 
van de desbetreffende akkerbouwgebieden, dan specifiek rondom de 
dorpen en steden. 

Windrichting: Z.Z. W .5-6 

Foto's: 
http :I I gyazo.coml58dd 500c88b6e0126b64509edb57540f 
http: 11 gyazo.coml eeb23a80ffc1273d3e20837 5cb8dbe5a 
http: 11 gyazo.comlaO le2b01 ba 17 469b6d8966662c2ee 7fc 
http: 11 gyazo. comlf92 7b2b5be2af84f4ae3Sf396d6 700a6 
http: II gyazo. coml10e56048122d6c242f37fe lbcd096b32 
http: II gyazo. coml73 534Sc2fl 6a5f84fb8e lfcc4bd 3eb44 
http: II gyazo.coml de8ced 5e26323283 la 7ad926f43bf320 

U kunt hier zien dat de bladeren eerst groen zijn en 2 dagen later zijn 
verkleurd. 

Krant: 
http :I I gyazo.coml8499d 13142d4f82e901882799Sd7ca 15 

06-05-2015 

11:45 
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