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                                                                                                                 Hasselt 10 oktober 2012 

Persbericht  
 
Burgemeester Hilde Claes van Hasselt als wel haar partner federaal secretaris Tony Coonen van De 
Voorzorg te Hasselt maken zich schuldig aan zeer ernstige grensoverschrijdende misdrijven die 
eerder zijn ingezet door haar vader Willy Claes en Steve Stevaert, waardoor vanuit met name Limburg 
het leven van 11 miljoen Belgen en miljarden wereldbewoners op het spel staat.  
 
Met het al jarenlang plegen van deze grensoverschrijdende misdrijven handelen Hilde Claes, Tony 
Coonen, Willy Claes en Steve Stevaert in zeer ernstige mate in strijd met de “sp.a partijstatuten”, de 
“partijstatuten van Groen” waaraan de sp.a in Hasselt en Zonhoven zich onlosmakelijk heeft 
verbonden door samen met Groen op dezelfde lijst de verkiezingen in te gaan en de Belgische 
Grondwet:   
 
Sp.a lid Erik Verbeek heeft dit op een correcte wijze willen oplossen en willen bespreken, door zich bij 
brief d.d. 9 mei 2012 gericht aan bestuurslid Geert Hasevoets (secretaris) kandidaat te stellen voor op 
de lijst van de provinciale en gemeentelijke verkiezingen op 14 oktober 2012. Daarop is ondanks 
toezegging tot op heden door het sp.a bestuur geheel niet gereageerd. Dat “Helemaal Hasselt” om 
redenen zoals u aan de achterzijde van deze pagina kunt lezen mij op deze wijze niet op hun lijst wil 
hebben geeft een bevestiging voor de “tweede agenda” van lijsttrekker Hilde Claes. Voor de inhoud 
van mijn brief d.d. 9 mei 2012 aan Geert Hasevoets lees de achterzijde van dit persbericht:     

 
 
Op grond van een “6-tal gronden van ontslag” van zeer ernstige aard heb ik 
aan Ronny Switten voorzitter sp.a-bestuur district Hasselt (hiernaast op foto 
zichtbaar) bij aangetekende brief d.d. 10 oktober 2012 verzocht tot het 
oproepen van een spoedvergadering en daarop vanuit het bestuur vóór 13 
oktober 2012 de volgende beslissing te hebben genomen en aan mij als sp.a 
lid dat kenbaar te hebben gemaakt:   
     

 
1. Dat burgemeester Hilde Claes van Hasselt per direct uit haar functie wordt ontslagen en 

haar sp.a lidmaatschap per direct is ingetrokken. 
 

2. Dat Federaal secretaris Tony Coonen van De Voorzorg Hasselt per direct uit zijn functie 
wordt ontslagen en zijn sp.a lidmaatschap per direct is ingetrokken. 
 

3. Dat bij Willy Claes direct zijn sp.a lidmaatschap is ingetrokken. 
 

4. Dat bij Steve Stevaert direct zijn sp.a lidmaatschap is ingetrokken. 
 
Genoemd “6-tal gronden van ontslag” kunt u lezen op internet onder de volgende link:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-oktober-2012-verzoekschrift-aan-bestuur-sp.pdf  
 
Ook kunt u die dit vinden op No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) 
De beslissing daarop zal eveneens bij No Cancer Foundation op internet worden geplaatst:  
 
Erik Verbeek 
Sp.a lid  
 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com  
tel: 0488-443073                                                                                          Z.O.Z.  
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Aan  sp.a-bestuur voor district Hasselt                                                                    
Hasselt: 9 mei 2012 

t.a.v. Hasevoets Geert (secretaris)  
 
 
Geachte heer Hasevoets 
 
Als nieuw sp.a lid wil ik mij hierbij formeel 
aanmelden voor op de lijst van de provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen in oktober dit jaar. De 
reden waarom ik wil meedoen zit hem in de 
volgende feiten:  
 
 

 
Ik ben bestuurslid van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) en vanuit die hoedanigheid melden 
zich steeds meer mensen die zich zeer grote zorgen maken over hun toekomst en die van hun kinderen en 
kleinkinderen vanwege de explosie aan kanker die reeds gaande is en de komende jaren met een e-macht zal 
stijgen als door de politiek niet direct wordt ingegrepen, wat kan.  
 
Onderdrukte technologieën en middelen zijn immers voldoende aanwezig om daaruit (vanuit Limburg) een 
nieuwe economie te laten ontstaan, waarbij vanuit België als gidsland een nieuwe wereldwijde economie 
gerealiseerd kan worden waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven tegemoet 
kunnen zien. 
 
Uit de aanmeldingen op “facebook” bij No Cancer Foundation heb ik moeten constateren dat de meeste van die 
aanmeldingen sp.a gezind zijn, waaruit ik heb moeten vaststellen dat veel leden binnen de politieke groepering 
sp.a ook daadwerkelijk verandering willen en ook daadwerkelijk een nieuwe politiek willen nastreven waarbinnen 
de standpunten als:  

1. Het behouden van het leven voor alle wereldbewoners en hun toekomstige generaties;  
2. Geen partijpolitiek, maar vanuit een gelijksoortige visie als volksvertegenwoordiger met eigen 

verantwoordelijkheid;  
3. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek; 
4. Als overheid zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden; 
5. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;  
6. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie; 

gemeenschappelijk worden gedragen.   
 
Hoe erg fout het zit met de huidige Belgische politiek, opgelegd vanuit Nederland, kunt u lezen in mijn 
verzoekschrift d.d. 8 mei 2012 aan de procureur des konings Marc Rubens, namens deze substituut H. Raskin, 
van het parket te Hasselt naar aanleiding van een dagvaarding d.d. 28 maart 2012 die ik persoonlijk heb 
ontvangen (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 

beschouwen en aan het voltallige sp.a bestuur gericht. Dit alles heeft mij persoonlijk ervaringsdeskundige 
gemaakt, waarmee voor mij tevens duidelijk is geworden dat zeker 80% van de Belgen niets meer met de huidige 
politiek te maken wil hebben.    
 
Om de hierboven vermelde redenen wil ik op de sp.a lijst komen voor de provinciale en gemeentelijke 
verkiezingen in oktober dit jaar, waarin wij de 80% weggelopen kiezers duidelijk kunnen maken dat de 
“vernieuwde sp.a” voor hen klaar staat op een zodanige wijze dat daarover op een open en eerlijke wijze kan 
worden gecommuniceerd.             
 
De inwilliging van het bestuur om als kandidaat mee te mogen doen aan de verkiezingen voor de provincie 
Limburg en de gemeente Hasselt, zie ik op grond van mijn hierboven aangeleverde onderbouwing dan ook graag 
zo spoedig mogelijk tegemoet.  
 
Met vriendelijk groeten 
 

 
Verbeek Erik 
Bestuurslid No Cancer Foundation 
Paul Bellefroidlaan 16  
3500 Hasselt  

http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening Verbeek Erik.jpg?attredirects=0
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/extern-nieuw-sp-a-bestuur-voor-district-hasselt.aspx

