
 

  
Aan de gemeente Castricum  
t.a.v. de heer T. Mans, Burgemeester van Castricum  
Duin En Bosch 3  
1901 NT Castricum.                                Castricum, 23 september 

  
Inzake: fraude bij het  GBA van de gemeente Castricum en grote letsel- en financiële schade.     
 
Geachte burgemeester T. Mans, 

Vandaag maandag 19 september 2011 bent u in actieve dienst getreden en laat ik u het volgende weten.  

Een al jaren slepende zaak dreigt steeds verder uit de hand te lopen omdat uw voorgangster mevr. A. 

Emmens-Knol jarenlang als burgemeester en hoofd van politie  geen stappen heeft willen nemen tegen 
o.a. Dhr. F. A. Bangma in de jaren 2005 als hoofd publiciteit zaken en evenmin tegen mevr. Korver-

Baltus. Sterker nog uw voorgangster heeft mij in eerste maanden van 2010 per privémail laten weten dat 
zij bovenstaande ernstige zaak zelfs niet ter kennis wilde aannemen. Deze mail is in bezit ook bij dhr. R 

Linden die u inmiddels wel bekend zal zijn.  

Dat F. Bangma zelfs tegen beter weten in een brief maakt voor advocaten Boeve en A.P. Maes uit 

Apeldoorn ( Lexman Advocaten) is onvergeeflijk vanwege de zware schade voor de familie Rietveld. Zie 
de door ondergetekende meegestuurde bijlage. Tegen F. Bangma is inmiddels aangifte gedaan bij de 

politie en het Openbaar Ministerie.  Mevr. Emmens-Knol is verwikkeld zowel in aankomende aangiftereeks 

als kennisdraagster van strafbare feiten wat valt onder art. 160 en 162 Sv stafvordering.  
 

Nogmaals, de beknopte tekst hierboven laat niet zien welke enorme ravage dit teweeg heeft gebracht, 
maar geef ik u nog de kans in een cruciale situatie verkerende zaak alsnog via de middelen die u als 

burgemeester heeft, die op juiste wijze op te pakken en zorg te dragen dat de familie Rietveld de schade 
wordt betaald!  Ik kan u vanaf heden niet meer tijd bieden dan vier werkdagen om te reageren, omdat 

deze zaak al is voorgelegd aan de Hoofdofficier van Justitie tot aan het college van Procureurs-generaal 

van mr. H. Bolhaar.  
 

Het volgende punt betreft dat ondergetekende in Castricum en in Limmen in fraaie huizen heeft gewoond 
maar na en tijdens het lopen van deze zaak Nederland voor een periode heeft moeten verlaten naar Azië. 

Dit ook i.v.m. het warme klimaat voor mijn inmiddels 15 jaar slopende ziekte van Parkinson, etc. Die is 

verergerd door dat  uw ambtenaren niets deden en doen aan diverse kwesties. Uw ambtenaren dhr. Ten 
Kleij en R. Linden die ook bij de GGD bekend zijn hebben niets gedaan, behalve grof nalatig te zijn.  
 
Die punten betreffen een normale, tevens aangepaste woning; een financiële bijsturing i.v.m. mijn ziekte. 

Juist door de Gemeente is een financiële en maatschappelijke chaos ontstaan die niet in geld is uit te 
drukken. Dat was ook bij mevr. Emmens-Knol bekend. Sterker nog, mevr. Emmens-Knol heeft mij in 

maart 2010 een mail doen toegezonden met daarin de vermelding: Meneer Rietveld, wanneer u 

ingeschreven bent bij het GBA te Castricum en woonachtig bent in Castricum, dan zal de gemeente alles 
doen om u te helpen.  

 
Nu dat heeft wel plaats gevonden, alleen de hulp heeft bestaan uit Rietveld en zijn gezin nog sneller het 
graf in te helpen. Ik heb mijn gezin achter moeten laten en met zoontje van twee jaar crepeert bijna op 

Bali. Inmiddels ben ik in afwachting van een flinke hartoperatie bij het OLVG te Amsterdam. De GGD is 

volledig op de hoogte van deze zeer ernstige zaken en men is daar verbijsterd, ook betreffende het 
gedrag van de gemeenteambtenaren. Zie ook in deze de bijlage.  



Tot slot ben ik in de maand mei door dhr. Schipper werkzaam als politieambtenaar in Castricum 36 uur 

gegijzeld geweest wegens een voor de 7e maal terugkomende verkeersbon ( hij wist dit voor 100 procent 

maar gijzelde Rietveld toch).  Dit is zondermeer machtsmisbruik van bevoegdheden en ronduit misdadig 
handelen. Het laatste punt betreft dat diezelfde Schipper het mij totaal onmogelijk maakte om hier in 

Castricum aangifte te kunnen doen tegen diverse plegers van strafbare feiten. Hierdoor ligt er ten 
onrechte een beslag van euro 24000 op mijn inkomen en ik verlang van u om deze schade per omgaande 

aan mij uit te betalen.  
  
Ik meen u voldoende op de hoogte gebracht te hebben op uw eerste werkdag; en ik kan u alleen maar 
verzoeken ondergetekende i.v.m. diverse komende grotere zaken binnen vier dagen positief te reageren.  
  
Hoogachtend, 

Ir. R.A.A. Rietveld  

Aangifte tegen: 
Minister van Buitenlandse Zaken ( voormalig ) M. Verhagen werkzaam te Den Haag 

Mevr. M. Assenbroek werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag 
Mevr. Martens werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag 

Dhr. ir. L. Klijnsma werkzaam Buitenlandse Zaken ( verleden Ambassade te Jakarta ) 

Drs. C. Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen 
Drs A. Emmens-Knol, oud-burgemeester van Castricum 

Drs. J. Linthorst, voormalig lid Raad van Bestuur van het landelijk UWV  
Dhr. J. Hovestad, manager bij het UWV werkzaam te Alkmaar 

Mr. R.C.A.M. Philippart, president van de rechtbank te Maastricht 
Mr. L. Koster, president rechtbank van de rechtbank te Alkmaar ( 2005 ) 

Mr. J.A.J. Peeters, vice-president van de rechtbank te Amsterdam 

Mr. Th. van der Meer, vice-president van de rechtbank te Amsterdam 
Mr. P.H.B. Littooy, fungerende vice-president bij de rechtbank te Alkmaar 

Mr. W J.J. Beurskens, rechter werkzaam bij de rechtbank te Maastricht 
Mr. E. Boelen Officier Justitie werkzaam bij CJIB te Leeuwarden 

Mr. Hoekman, voormalig Officier van Justitie in Assen 

Mr. L. Castelijns, werkzaam als advocaat, tevens Deken in het arrondissement Alkmaar 
Mr. M. van Gaalen, advocaat bij Coumans & van Gaalen Advocaten, Amsterdam  

mr. C.H.J. Wijers, deurwaarder werkzaam te Haarlem  
mr. A.J. Scherpenzeel, deurwaarder werkzaam te Amersfoort  

mr. J. Hubers, deurwaarder werkzaam te Amersfoort   
mr. drs. H.J.M. van der Manden, deurwaarder werkzaam te Amersfoort 

mr. F.J.M. van der Meer, deurwaarder werkzaam te Alkmaar  

mr. J.G. Philipsen, deurwaarder werkzaam te Alkmaar 
mr. M. Oosterhof, deurwaarder te Drachten  

mr. F. Baldinger, deurwaarder te Alkmaar 
dhr. A. Klamer, directeur Huis van bewaring te Zwolle 2005  

dhr. R. Kievitsbosch,directeur Huis van bewaring 

dhr. A.W.A. Bergervoet sr., grootaandeelhouder van o.a. Topparken  
 

Hoogachtend, 
 

Ir. R.A.A. Rietveld  

 
P.s.: Ik wijs u op mijn Blog waarop de actualiteit te zien is over de aangiften m.b.t. art. 160 Sv en 162 Sv  
 

http://ruudrudolfrietveld.wordpress.com/2011/09/18/rudolf-rietveld-wederom-zwaar-in-de-slag-met-topparken-a-w-a-bergervoet-om-advocaten-misdrijven/
http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html

