Context
Politiebureau Sprang Capelle heeft mij altijd structureel genegeerd inzake al mijn
wanhoopspogingen. meldingen, aangiften.
Ed mocht alles blijven doen: dreigen met moord, zelfmoord, inbreken, de kids en mij slaan.
Zelfs na de crisisinterventie door Jeugzorg, waarvan de Politie ook op de hoogte was.
Nimmer werden getuigen gehoord. Noch deed men iets met geluidsbestanden. Aangiften werden
geweigerd. Ik kreeg geen inzage in dossier toen wij nog getrouwd waren. Daarna werd inzage
dossier bemoeilijkt. Meldingen van voor 2016 en aangiften werden niet afgegeven aan mij.
Bureau Sprang Capelle is desondanks zéér op de hoogte van de handel en wandel van Ed.
Zij hebben immers direct contact met mijn ex-schoonvader Niek Splinter.
Deze tikte alle gedragingen van zijn zoon Ed Splinter af. Inclusief boetes. (zie onder)
Dezelfde dame bij politie, van hetzelfde korps wat rechtstreeks contact zocht bij Niek Splinter,
om de boetes van Ed te “regelen” informeerde ik over huiselijk geweld. Tevergeefs.
Het is meer dan overduidelijk dat bureau Sprang en Capelle er niet alleen voor kiest mij niet
helpen, maar zelfs tegen te werken, getuige het structureel negeren of gedogen van de terreur
van Ed Splinter jegens mijzelf en de kinderen.

Correspondentie afwijzen poging tot aangifte & weigeren inzage eigen dossier
Van: Trudi Splinter Verstegen [mailto:trudisplinter@icloud.com]
Verzonden: dinsdag 7 januari 2014 13:42
Aan: Vissers, H. (Haitske) [MW402186]
Onderwerp: Fwd: Openstaande boete E.M. Splinter

Beste Haitske,
Kan ik aangifte doen per mail?
Zonder dat u ons bezoekt waar de kinderen bijzijn?
Ik leef in grote angst. Trek het niet meer.
Trudi Splinter

Van: "Vissers, H. (Haitske) [MW402186]" <Haitske.Vissers@mw-brabant.politie.nl>
Datum: 10 januari 2014 om 14:21:49 CET
Aan: 'Trudi Splinter Verstegen' <trudisplinter@icloud.com>
Onderwerp: verzoek
Beste Trudi,
Ik lees je mail nu pas dus vandaar mijn late reactie.
Je kunt helaas geen aangifte per mail doen.

Voor zover ik je mail kan beoordelen omdat ik niet weet waar je aangifte van wilt doen lijkt het mij ook
geen aangifte die wij telefonisch opnemen.
Je kunt met 0900-8844 bellen en de diverse mogelijkheden bespreken. Je mag mij ook bellen maar ik
kan alleen geen afspraak plannen en zal dit altijd eerst moeten overleggen.
Ik ben te bereiken op 0416-688417. Ik werk op maandag gehele dag, dinsdagochtend en vrijdag tot 15.00
uur.
Je mag me ook mailen zodat ik je eerst van advies kan voorzien. Een aangifte kan ik helaas per mail niet
voor je verzorgen.
Groeten,
Haitske Vissers
Medewerkster Team Informatie Knooppunt
Politie | Zeeland-West Brabant | Hart van Brabant |
Team de Langstraat
Tilburgseweg 23B, 5161ME Sprang-Capelle
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

Correspondentie Politie inzake betalingsregelingen familie Splinter
----- Original Message ----From: Vissers, H. (Haitske) [MW402186]
To: nick.splinter@hetnet.nl
Sent: Friday, December 13, 2013 1:37 PM
Subject: Openstaande boete E.M. Splinter
Beste heer Splinter,
Wij hebben een nieuwe boete ontvangen betreffende uw zoon Edwin Maarten Splinter.
Het betreft een boete van 1140,00 euro.
CJIBnummer 0156813590.
In het verleden hebben wij boetes van uw zoon met u afgehandeld.
Wij vernemen graag of u bereidt bent deze boete van uw zoon wederom met ons af te handelen en zo ja
vernemen wij graag wanneer deze boete betaald kan worden.
Wij willen u er wel op attenderen dat onze afhandeling qua boetes inmiddels strakker verloopt aangezien
wij teveel afspraken hebben gemaakt in het verleden waardoor betalingen teveel uitbleven.
Een boete dient dus op korte termijn betaald te worden want anders wordt deze uitgevoerd en dat
betekent in dit geval een gijzeling.
Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Haitske Vissers
Medewerkster Team Informatie Knooppunt
Politie | Zeeland-West Brabant | Hart van Brabant |
Team de Langstraat
Tilburgseweg 23B, 5161ME Sprang-Capelle
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
Van: SPL-interbeheer [mailto:splinterbeheer@gmail.com]
Verzonden: zondag 22 december 2013 13:47
Aan: Vissers, H. (Haitske) [MW402186]
Onderwerp: Fwd: Openstaande boete E.M. Splinter

Geachte mevrouw,
Is er geen vergissing gaande. Ik zie dat het bedrag exact hetzelfde is als de vorige keer maar deze
boete dateerd van voor de vorige. Ik mag aannemen dat men eerst de oudste boete incasseerd.
Vandaar mijn vraag indeze.
Met vriendelijke groet,
Ed Splinter

0031 (0) 626382838
SPL-interbeheer b.v.
DBR makelaars b.v.
Eigen Horeca Makelaars
Van: "Vissers, H. \(Haitske\) [MW402186]" <Haitske.Vissers@mw-brabant.politie.nl>
Datum: 27 december 2013 10:04:52 CET
Aan: "'SPL-interbeheer'" <splinterbeheer@gmail.com>
Onderwerp: Antw.: Openstaande boete E.M. Splinter
Beste Ed,
Het zou logisch lijken als inderdaad eerst de oudste boete geincasseerd wordt maar dit is echter helaas
niet altijd het geval.
Aan de hand van het CJIB-nummer of Parketnummer kun je zien of het dezelfde boete betreft. Volgens
mijn lijst heb ik echter alleen nog maar verschillende nummers ontvangen en zijn er dus geen dubbele
boetes.
Je dient dus deze boete zsm te betalen anders dienen wij tot gijzeling over te gaan.
Graag zie ik je reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Haitske Vissers
Medewerkster Team Informatie Knooppunt
Politie | Zeeland-West Brabant | Hart van Brabant |
Team de Langstraat
Tilburgseweg 23B, 5161ME Sprang-Capelle
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

