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Dit is een origineel bericht van Corpocon

35 slachtoffers, nabestaanden en ondernemer-slachtoffers van het bloedbad in Alphen aan den Rijn voelen zich nog steeds genegeerd
door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Zi j  spreken een serieuze klacht uit  en eisen professionele steun van onafhankeli jke derden en
verzoeken het Kabinet dit  direct in behandeling te nemen.
Het bloedbad was geen klein incident maar een tr ieste ramp van ongekende omvang en deze dient zodanig erkend te worden door de
Minister van Veil igheid & Justi t ie en onze regering.

Een groot aantal slachtoffers is weldegeli jk met naam en gegevens bekend bi j  de burgemeester maar ze hebben nooit meer van hem
vernomen, aldus O. Kadir van Corpocon Legal raadsman en de belangenbehart iger namens deze niet onbelangri jke groep
gedupeerden/nabestaanden/slachtoffers. Het is duidel i jk dat een groot deel van mijn cl iënten troï l js op en zeer ingenomen is met Bas
Eenhoorn en hi j  van grote waarde is gebleken voor onze gemeente na het bloedbad. De afgelopen maanden echter heeft de
gemeente de nodige steken laten val len door bi jvoorbeeld lotgenoten meetings (maar2 meetings in 12 maanden t i jd) te houden voor
een selectief groepje van al leen gewond geraakte burgers, al le andere gedupeerden/slachtoffers en ondernemers gedupeerden
mochten daarbi j  dus nooit aanwezig zi jn en hebben deze noodzakeli jke vorm van hulp nooit aangeboden gekregen.

Goede marketing van hulp met een slechte uitvoering:
Enkele van mijn cl iënten wachten al maanden op een nakoming van beloften van de gemeente zonder gevolg tot op heden. Ëen ancler
cl iènt is de deur gewezen door de burgemeester toen haar grieven inzake de toekenning van een onterechte Carnegie onderscheiding
aan een derde niet verder beantwoord kon worden door hem. Enkel 7 ondernemers hebben een bedrag groot 134.500 Euro renteloos
ter beschikking aan leningen aangeboden gekregen, weshalve zi jn de andere 10 tot 15 ondernemers niet geholpen op een of anclere
manier? Een tweetal cl iênten worden heden zelfs door anonieme derden bedreigd indien zi j  hun grieven verder kenbaar maken via de
media, cl iènten worden doelbewust bestempeld als prof i teurs omdat zi j  zich nu openli jk durven uit  te spreken. Dit is onacceptabel.

Slachtoffer desk Bloedbad Alphen aan den Rijn:
Corpocon Legal die opkomt voor de 35 gedupeerden pleit  voor een spoedige oprichting van een centrale slachtoffer desk met een
professionele hulplt ln 0800 9411 ( los van de beschikbaarheid van de burgemeester die vaak genoeg niet bereikbaar bleek) in
navolging van de voorstel len van het PvdA tweede kamerl id de heer Ahmed Marcouch. De inzet van een slachtoffers case manager
die feitel i jk en wel met mandaat en daadkracht gedupeerden breed inzetbaar kan helpen bi j  het vinden van goede psychologische
hulp, gezinshulp, bi jstand en verstrekking van de absoluut noodzakeli jk vereiste fondsen voor hen die dat ook echt nodig hebben. De
regering tt toet een speciale rampenfonds binnen afzienbare t i jd beschikbaar stel len om dit al les mogeli jk te maken. Binnenkort worden
de individuele legit ieme klachten en grieven van de Corpocon Legal cl iënten geplaatst op een speciaal namens hen opgerichte
website:

www.bloedbadalphenaandenri jn.nl.

De ervaringen en persoonli jke ernstige klachten van de gedupeerden en nog heden onbekend gebleven slachtoffers kunnen gelezen
worden op deze website, zodat iedereen kennis kan nemen van het leed en de legit ieme eisen voor normale hulp bi i  het verwerken
van de gevolgen van dit  ongekende bloedbad.

Enkele slachtoffers hebben zelfs reeds te kennen gegeven de herdenking van 9 apri l  a.s. uit  protest niet te wil len bi jwonen, zi j
betreuren dit ten zeerste maarervaren het ontkennen van hun klachten sinds 12 maanden als nog dramatischer. Na het optreden in de
media afgelopen weekend van cliènte Jose Wies Laeven hebben zich meerdere vergeten slachtoffers durven melden via
www.corpocon.com. Wj nodigen eenieder uit  via onze website hun eigen verhaal te doen.

Bij  dit  persbericht is een bi j lage zichtbaar op www.perssupport.nl
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