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Feraaz Jahangier <feraazjahangier@gmail.com>

Fwd: Vragen aan burgemeester Nol Kleijngeld
1 bericht
Trudi Verstegen <trudiverstegen@gmail.com>
Aan: Marisa Rijnsewijn del Valle <businesswithmarisa@gmail.com>

21 september 2020 om 14:14

….. Ondanks 14 aangiften (standaard geseponeerd of geen reactie) en honderd weigeringen…?
Begin doorgestuurd bericht:
Van: A Kleijngeld <akleijngeld@waalwijk.nl>
Onderwerp: RE: Vragen aan burgemeester Nol Kleijngeld
Datum: 16 april 2020 om 12:10:57 CEST
Aan: Trude Verstegen <trudeverstegen@gmail.com>

Geachte mevrouw Verstegen,
Met betrekking tot uw informatieverzoeken heeft het college van burgemeester en
wethouders u twee besluiten gestuurd. Ik verwijs u dan ook naar de inhoud daarvan.
Uw adres is in onderzoek genomen door het team Publiekzaken van de gemeente omdat er
een melding was ontvangen dat u niet meer zou wonen op het adres waarop u bent
ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In uw mail aan mij vermeldt u zelf dat
u tijdelijk daar niet meer verblijft. Onder deze omstandigheden is het college van
burgemeester en wethouders volgens de Wet basisregistraties personen verplicht een
onderzoek in te stellen. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Als er voor het college
aanleiding bestaat om uw registratie in de BRP te wijzigen, dan wordt u daarvan op de
hoogte gesteld en dan kunt u daarover uw zienswijze kenbaar maken bij het college.
Mij is niets bekend van wat u noemt “fraude en corruptie bij Rabobank de Langstraat,
Jeugdbescherming Brabant en mijn ex-schoonfamilie”. Ik kan en mag mij daarmee niet
bezighouden omdat het hier kennelijk over strafrechtelijke zaken gaat. Als u vermoedt dat
sprake is van strafrechtelijke overtredingen of misdrijven, kunt u daarvan aangifte doen bij
de politie. Als deze, zoals u stelt, weigert uw aangifte in behandeling te nemen, dan kunt u
daarover uw beklag doen bij het Openbaar Ministerie te Breda. Indien het Openbaar
Ministerie besluit dat er geen vervolging wordt ingesteld, is het mogelijk daarover een klacht
in te dienen bij het Gerechtshof. Meer informatie hierover vindt u
hier:https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/
Procedures/Paginas/Klacht-niet-vervolgen-strafbaar-feit.aspx
Ik raad u aan hierover advies te vragen aan een advocaat.
Met vriendelijke groet,
Drs. A.M.P. Kleijngeld,
burgemeester
Gemeente Waalwijk |
Telefoon: 0416-683801
Website: www.waalwijk.nl
Twi er: www.twitter.com/gem_waalwijk
Bezoekadres: Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
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Postadres: Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Van: Trude Verstegen <trudeverstegen@gmail.com>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 17:12
Aan: a.kleijngeld@waalwijk.nl
CC: Jeane e van der Hall <jvanderhall@waalwijk.nl>; Yolande Houben <yhouben@planet.nl>;
l.ploumen@tweedekamer.nl; j.burger@pvda.nl; k.meijer@pvda.nl; p.slikker@pvda.nl;
a.kuiken@tweedekamer.nl; cie.vws@tweedekamer.nl; astrid.jongerius@europa.eu;
kati.piri@europa.eu; j.recourt@pvda.nl; Ankie Romme <ankieromme@gmail.com>;
r.leijten@tweedekamer.nl; j.kerstens@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl
Onderwerp: Vragen aan burgemeester Nol Kleijngeld
Geachte Burgemeester Kleijngeld, beste Nol,

Naar aanleiding van mijn telefonisch contact met uw secretaresse d.d. 27-02-2020 en de
onderstaande reactie van haar, Mevrouw van der Hall vervolgens stuur ik u deze brief.
Fijn dat ik mijn vragen schrifterlijk (e-mail) aan u mag stellen.
Zoals eerder aangegeven moet ik helaas om veiligheidsreden tijdelijk elders verblijven.
Zelf woon ik liever thuis. Met mijn kinderen.
Waarom wordt mij een WOB(Wet Openbaarheid Bestuur)-aanvraag, een AVG(Algemene
Verordening Gegevensbescherming)-onderzoek geweigerd en waarom wordt mijn adres in
onderzoek genomen?
Graag ontvang ik tevens een beantwoording van mijn eerder gestelde vragen:
Waarom wordt de fraude en corruptie bij Rabobank de Langstraat, Jeugdbescherming Brabant en
mijn ex-schoonfamilie naast het onjuiste handelen binnen Gemeente Waalwijk niet onderzocht? Is
hier sprake van een doofpot? Bent u op de hoogte van het feit dat er vanuit politie in Waalwijk aan
onder andere politie Zandvoort is aangegeven dat ik geen aangiftes mag doen?
Zo ja, waarom niet?
Ambtenaren mogen wel valselijk aangiften doen. Zelf mag ik geen aangifte doen van deze
misdrijven. Vind u dat hier sprake is zogenaamde ambtelijke knevelarij?
Mag ik van u als burgervader aangifte doen tegen deze misdrijven?
De overheid mag zich niet tegen de burger keren.
Vind u als burgemeester dat er een strafrechterlijk onderzoek moet komen in mijn zaak, dat
bijvoorbeeld vergelijkbaar is met het strafrechterlijk onderzoek bij de belastingtoeslagenaffaire?
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten, moeder van Nikki, Mart en Madelief Splinter, PvdA-partijgenote,

Trudi Verstegen
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In copy
: de heer Martin Wörsdörfer, partijgenoten en andere verantwoordelijken.
Bijlage
: brief d.d. 12-03-2020

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 30 mrt. 2020 om 11:21 hee Jeane e van der Hall <jvanderhall@waalwijk.nl> het
volgende geschreven:
Goedemorgen mevrouw Verstegen,
N.a.v. ons telefonisch overleg van vrijdag 27 maart jl. kan ik u namens
burgemeester Kleijngeld melden dat u gemeente-gerelateerde vragen
schriftelijk kunt stellen. Hierop kunt u vervolgens een antwoord
verwachten.
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Jeane e van der Hall,
Bestuurssecretaresse
Aanwezig:
ma-di-do van 8.30 – 17.00 uur
woe van 8.30 – 12.30 uur
Gemeente Waalwijk | Bestuurssecretariaat
Telefoon: 0416-683809
Website: www.waalwijk.nl
Twi er: www.twitter.com/gem_waalwijk
Bezoekadres: Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
Postadres: Postbus 10150
5140 GB Waalwijk
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Disclaimer
"De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Meer informa e
over onze voorwaarden rondom elektronische dienstverlening kunt u hier lezen."
Disclaimer
"De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Meer informatie over onze
voorwaarden rondom elektronische dienstverlening kunt u hier lezen."
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