
Geachte burgemeester, 

Geachte heer Roest, 

In uw brief met bovengenoemd kenmerk verklaart u dat ik sinds januari 2019 al op de hoogte ben 

van het ‘feit’ dat het OM een sepot besluit heeft genomen inzake mijn aangifte tegen de heer Heijink 

en mevrouw Atsma. U noemt ook een aangifte tegen een oud-burgemeester van 12 juli jl en een 

sepot besluit. 

Ik ontken dat ik hiervan op de hoogte ben en verzoek u deze brief zsm te rectificeren. Mij is geen 

enkel besluit bekend van het OM, noch van de aangifte van 28 december 2018 noch van de aangifte 

in juli. 

Een kopie van dit verzoek stuur ik aan mijn advocaat. Ik wil van u wel graag weten hoe u aan deze 

informatie komt en waarom u dit dan niet eerder met mij hebt gedeeld. Hoe verloopt uw contact 

met het OM? 

Ik vraag mij verder af of deze afstemming of coördinatie te rijmen valt met de Trias Politica. Ik heb 

immers geen aangifte gedaan tegen u. Hoe bent u hier dan zo in betrokken geraakt? 

De passage waarin u mij beschuldigt van het doelbewust beschadigen van de gemeentesecretaris en 

de wethouder, de gemeente Bloemendaal en de ambtenaren, het college, de raad etc werp ik verre 

van mij. Ik heb aangifte ingediend waarin ik heb gesproken over een vermoeden van strafbaar 

handelen. De aangifte beslaat inmiddels tientallen bladzijden met onderliggend feitenmateriaal. Dat 

u dat beschouwt als schadelijk voor de gemeente Bloemendaal erken ik. Het is uiteraard niet fraai 

voor deze gemeente noch voor betrokkenen, maar dat dit betekent dat ik doelbewust 

functionarissen beschadig is de wereld op zijn kop. Als sprake is van een vermoeden van strafbaar 

handelen, is het mogelijk hier aangifte van te doen. U hebt het mij zelfs geadviseerd als 

burgemeester. Uw brief komt op mij over als dreigend en intimiderend. Ik verzoek u hiermee te 

stoppen. 

In afwachting van uw spoedig schriftelijk bericht, verblijf ik, 

Hoogachtend, 

mr M Roos-Andriesse 


