
Samenvatting van de reeds schriftelijk gedane aangiftes waar tot op dit moment niet op gereageerd is door politie Kennemerland.
Hierdoor blokkeren ze mijn een art 12 procedeure te starten.

Aangiftes tegen: Bob Visser voormalig Korpschef politie Kennemerland,Jeanine van der Berg voormalig Koropschef politie kennemerland,Theo Weterings Burgemeester Gemeente Haarlemmermeer en verantwoordelijk
voor politie Hoofddorp,Bernt Schneiders Burgemeester gemeente Haarlem en verantwoordelijk voor politie Haarlem, Commissaris Marchand,Kennemerland, Michiel Marchand districtschef Kennemerland, Ed Kroes districtschef
Kennemerland, Ron Oudhuis rechercheur Kennemerland, Evy Elschot pers voorlichtster Kennemerland,Peter van de Lelie persvoorlichter Kennemerland

De Ovj namen nog opzoeken en bijvoegen - van Beenen zie foto's etc

SR.132-Opruiing via media en direct tegen de burgers
SR.138-Huisvredebreuk
SR.141-Toestaan geweldpleging
SR.172-Opzettelijk vergiftigen middels dwangdrugs met fysiek geweld
SR.188-Valse aangiftes bewust voor rechter brengen 
SR.225-Valsheid in geschrifte- PV's-RM's-Media
SR.230-Valse getuigenis/diagnose door politie psychologe Hoofddorp Tuk- Koek
SR.255-Verlaten hulpbehoevende-in cel zonder eten drinken en contact met buitenwereld/advocaat
SR.140-Geweldpleging met verende krachten in cellencomplex Hoofddorp en Haarlem
SR.207-Mijneed-PV's-RM's-Media politie/OM
SR.227-Vervalsen van authentieke acte's PV's en RM aanvragen en Processen verbaal
SR.261-Smaadschrift media pv rm
SR.262-Laster media Pv Rm
SR.Belediging van burger
SR.282-Wederrechtelijke vrijheidsberoving
SR.285-Bedreiging met misdrijf tegen het leven gericht
SR.294-Aanzetten tot zelfmoord
SR.300-Zware mishandelingen
SR.308-Zwaar lichamelijk letsel door schuld
SR.310-Diefstal rij en kenteken bewijs etc

Aangiftes tegen:Lieta de Bruin de Leef, Kees de bruin, Jeroen de Bruin

SR.177-Verduistering in dienstbetrekking  ( medewerkster Amstelring Bornholm)177*****
SR.188-Valse aangiftes
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.266-belediging van burger
SR.304/1 mishandeling van ouder
SR.310-Diefstal
SR.321-Verduistering
SR.323-Verduistering.door zelfbenoemde beheerder
SR.326-Bedrog/oplichting
SR.177-Omkoping ambtenaar in functie: advocaat,notaris,politie 177 ******

Aangifte tegen Verpleeghuis Bornholm te Hoofddorp

SR.172-Opzettelijk vergiftigen met de dood tot gevolg
SR.227-Vervalsen van authentieke acte> verklaring doodsoorzaak natuurlijke dood maar was palliatieve sedatief
SR.282-Wederrechtelijke vrijheidsberoving>gedwongen opname in beperking
SR.302-Zware mishandeling met voorbedachte rade met de dood tot gevolg
SR.307-Dood door schuld
*Client/gevangene niet beschermen tegen diefstal door medewerkers Amstelring
*Had zorg moeten dragen voor onder bewindstelling Dhr.T.de Leef

aangiftes tegen Mark Machand medewerker politie Kennemerland

SR.132-Opruiing
SR.141-geweldpleging
SR.188-Valse aangiftes
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.230-Vals getuigschrift
SR.242-Verkrachting
SR.246-Feitelijke aanranding eerbarheid,integriteit van het lichaam
SR.261-Smaadschrift.
SR.262-laster
SR.282-Wederrechtelijke vrijheidsberoving
SR.285-Bedreiging met misdrijf tegen het leven 
SR.294-Aanzetten tot zelfmoord
SR.300-Mishandeling
SR.308-Zwaar lichamelijk letsel door schuld

Aangiftes tegen Dick Mesman medewerker politie Kennemerland

SR.132-Opruiing
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.261-Smaadschrift
SR.262-laster
SR.266-Belediging van burger

Aangiftes tegen Serkan medewerker politie Kennmerland

SR.225-valsheid in geschrifte
SR261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.310-Diefstal

Aangiftes tegen Stijn medewerker politie Kennemerland hij heeft aangifte tegen mij gedaan verzet en belediging 2009

SR.188-Valse aangiftes
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.308-Zwaar lichamelijk letsel door schuld

Aangiftes tegen han van Schaik medewerker politie Kennemerland

SR.132-Opruiing mede daklozen
SR.141-Geweldpleging (bankje statenbolwerk)
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.266-Belediging van burger

Aangiftes tegen Danny Rodermond medewerker politie Kennmerland

SR.141-Geweldpleging
SR.188-Valse aangiftes
SR.225-Valsheid in geschrifte>Pv
SR.261-Smaadschrift 
SR.262-Laster
SR.266-belediging van burger
SR.300-Gijzeling/deporteren
SR.310-Diefstal
* Wij hebben 1 Jood te weinig dood gemaakt in WOII, te weten jouw vader dan hadden we van jou ook geen last gehad.

Aangiftes tegen Johan Dubbeldam medewerker politie Kennmerland



SR.140-openbare geweldplegingen vereende krachten in cellenblok
SR.188-Valse aangifte
SR.261-Smaadschrift
SR.262-laster
SR.266-Belediging van burger
SR.285-Bedreiging met misdrijf tegen het leven
SR.300-Mishandeling/gijzeling.deporteren

Aangifte tegen Martha Tuk-Koek medewerkster-politie Kennmerland psychologe Bureau Hoofddorp

SR.138-Huisvredebreuk
SR188-Vals aangiftes
SR225-Valsheid in geschrifte
SR.230-Vals getuigschrift diagnose stellen
SR.261-Smaadschrift
SR.262-laster
SR.360-Valselijk opmaken van diagnose in opdracht van politie kennemerland
SR.310-Diefstal
SR.321-Verduistering/Oplichting

Aangifte  tegen Warnies,Klomp en Groen medewerkers GGD Hoofddorp

SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.188-valse aangiftes cq diagnose  RM aanvraag zie bolle boa
SR.261-Smaadschrift Olena
SR.262-Laster Olena RM
SR.416-Opzet Heling,medeplichtigheid verduistering nalatenscha Tom de Leef
SR.282-Wederrechtelijke vrijheidsberoving/gijzeling Bornholm dwangopname in beperking
* Het niet toezien op onderbewindstelling van Tom De leef na gedwongen opname.

Aangiftes tegen Cecil Gijsbers van Wijk,peter Hanneman,Paulan Staerke en Prije medewerkers GGZ Noord Holland

SR.141-Geweldpleging,zware fysieke en geestelijke mishandelingen
SR.172-Opzettelijke vergiftiging
SR.188-Valse aangiftes,diagnose stelling
SR.225-Valsheid in geschrifte RM aanvraag
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster media
SR.282-wederrechtelijke vrijheidsberoving
SR.308-Zwaarfysiek en geestelijk letsel door schuld
SR.416-Opzet heling van politie leugens laster en smaad
* Wat was hun rol bij gedwongen opname van Tom de Leef

Aangiftes tegen Wicher Wedzinga voormalig raadsheer hof Leeuwarden die ook nog eens onder curatele stond ten tijde van strafrechtelijke feiten

SR.188-Valse aangiftes
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.261-Laster
SR.262-Smaad
SR.310-Diefstal: dossier auto verzekering zie schrijven mail
SR.321-Verduistering dossiermap zou hem bij politie gebracht hebben gelijk bij aangifte zijn advocaat Plasman Amsterdam
SR.326-Bedrog,oplichting zich als mijn advocaat uitgeven bij Schoenmakers Notaris kantoor Hoofddorp boslaan 4.
SR.435 IV Valse naam functie opgeven als zijnde mijn advocaat

Aangifte tegen Rabo bank Hoofddorp Dick Winters

SR.198-Onttrekken van goederen aan beslag
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.310-Diefstal verduistering inhoud kluis/safe Tom De Leef bij Rabo bank
SR.321-Verduistering
SR.326-Bedrog oplichting
SR.416-Opzet medeplichtig heling

Aangifte tegen ING bank Hoofddorp  en Leeuwarden afd nalatenschappen mw

SR.310-Diefstal
SR.321-Verduistering
SR.326=Bedrog,oplichting
SR.416-Opzet heling
*Zonder mijn toestemming bankrekeningen vrij gegeven

Aangiftes tegen advocaten kantoren: Smithuijsen Winters en de Vries Haarlem Hoofddorp-De Brauw Blackstone Westberg Amsterdam

SR.132-Opruiing
SR.188-Valse aangiftes
SR.207-Meineed,schenden code advocatuur bewust liegen
SR.230-Vals getuigschrift
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster media,rechtbank
SR.310-Diefstal medewerking daaraan
SR.326-Bedrog oplichting bewust liegen tegen rechtbank
SR.360-Valselijk opmaken van schrijven.
SR.416-opzettelijk medeplichtig aan heling
SR.424-Staatsschenderij bewust wet-telijk vast gelegde regels omzeilen

Aangiftes tegen Notariskantoor Schoenmakers Boslaan 4 Hoofddorp Mr schoenmaker Mr. The

SR.198-Onttrekken van goederen aan beslag
SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.321-Verduistering
SR.323-Verduistering door zelfbenoemde beheerders,negeren testament Tom de Leef
SR.230-Vals getuigschrift
*factuur voor geleverde diensten als erfrechtverklaring en afgeven had nooit opgesteld mogen worden zonder mijn toestemming en weigering mij erf-rechtverklaring te geven

Aangifte tegen Mw Brink medewerkster telefoniste Notariskantoor Schoenmakers

SR.188-valse aangifte
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster

Aangiftes tegen Alex Auer voormalig VVD wethouder gemeente Haarelmmermeer

SR.225-Valsheid in geschrifte
SR.255-Verlaten hulpbehoevende
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.266-Belediging van burger
SR.308-Zwaar fysiek letsel door schuld

Aangiftes tegen lenie Straub Nieuw Vennep

SR.188-Valse aangifte
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.310-Diefstal



Aangifte tegen Emmie Resoort Vijfhuizen

SR.132-Opruiing
SR.138-Huisvredebreuk
SR.157-Opzettelijke brandstichting>schade woning,auto foto film materiaal aanwezig gezien door politie
SR.188-Valse aangiftes
SR.261-Smaadschrift
SR.262-Laster
SR.266-Belediging van burger
SR.350-Vernieling

Vulpen
Stratman-Sarin
Leger des Heils ivm met post geheim
Kennemergasthuis ivm met weigering medische verzorging na ongeval kerstavond 2010

Zie ook eerder gedane aangifte tegen Burgemeester Theo wetering opgenomen door rechercheur Ronald vd Linde zie PV bij van der Loo Haarlem duinoordstraat


