
Statengriffie - RE: courant van  17 nov 2012 publieke veiling  huis 
P.C.J.Muijzert,Parklaan 7 , 9665 HB , Oude Pekela 

Mijn lot van 7 jaar vechten voor een goede  en goedkopere  N 33

Opbrengst voor regio  en rijk    in project 80 miljoen aan ingebrachte veranderingen  !

Opbrengst    bij aanbesteding   66 miljoen.

Mijn opbrengst   O = nul

Nooit meer een baan

De gebeten hond , verguisd !

Nooit gegloofd   en nu op het eind komt alles uit zoals in 2006 reeds gezegd werd  .

Uw ideeen  zijn voor 80 % direct uitvoerbaar maar we gaan er minimaal 5 jaar over doen ! 

Nu doen we er 7 jaar over !

Ik kom op straat te staan !  

De Rabobank Zuid Oost Groningen te Stadskanaal  trekt de stekker eruit !

Alleen indien ik een baan krijg en een contract op tafel kan leggen !

Zal mn tent voor het provincie huis  optrekken !

Danks zij de Statenleden van Drenthe en Groningen en RWS  gevraagd voor dit project ! 

Alles pro deo gedaan !

Vanaf 10 juni 2010  niet meer aan een baan komend   vanwege mijn bemoeienissen  bij de 

N 33.

Ik geef jullie aan dat er nog 60 miljoen op de 225 miljoen te besparen valt.

Ik wacht op uw aller hulp !

Van: pieter muijzert <pietercj2009@hotmail.com>

Aan: "statengriffie@provinciegroningen.nl" <statengriffie@provinciegroningen....
Datum: 20-11-2012 23:36
Onderwerp: RE: courant van  17 nov 2012 publieke veiling  huis P.C.J.Muijzert,Parklaan 

7 , 9665 HB , Oude Pekela
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From: pietercj2009@hotmail.com
To: rikus.jager@hetnet.nl; r.jager@gemeentewesterveld.nl; jlooije@tiscali.nl; 
j.meesters@provinciegroningen.nl; h.beerda@drenthe.nl; info@beerdaproject.nl
Subject: FW: courant van 17 nov 2012 publieke veiling huis P.C.J.Muijzert
Date: Tue, 20 Nov 2012 22:33:40 +0100

Hier de publieke veiling van mijn huis  op  20 dec 2012

Postiljon te Haren om 14.00 uur 

Pieter C.J.Muijzert
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