
 1 

 

 
Rudi Haeck  heeft als stadssecretaris 
van Genk vanaf 1987 (24 jaar lang) de 
algemene leiding over de stedelijke 
diensten. Hij is hoofd van het 
stadspersoneel (zonder het 
politiepersoneel), behalve de 
stadsontvanger. De secretaris bereidt 
alle zaken, die aan de gemeenteraad 
en het college worden voorgelegd, 
administratief voor. Hij neemt ook deel 
aan de vergaderingen van de 
gemeenteraad en het college en maakt 
de notulen van deze vergaderingen op. 
Verder ondertekent hij alle 
briefwisselingen, akten en 
bekendmakingen samen met de 
burgemeester.     
 

Beste overheidsmanagers van 2008 
komen uit Genk.  

Stadssecretaris Rudi Haeck en collega 
OCMW-secretaris Staf Mariën krijgen  
de prijs van „Overheidsmanager van het 
jaar‟, waarmee de Vlaamse Vereniging 
voor Bestuur en Beleid goed bestuur 
en beleid wil stimuleren. 

Schaakacademie Limburg.  
 
Van Links naar Rechts: Gabriel 
Fehervari (CEO Alfacam), Gouverneur 
Herman Reynders, Dominique 
Vanhaeren (Reinpad-Gelieren), Jan 
Callewaert (CEO Option), Lennert 

Stadssecretaris Genk Rudi Haeck  

Voorheen:  

 1978-1979 Advocaat  

 1979-1987 Auditeur bij het Rekenhof  

 1984-1986 Door het Rekenhof afgevaardigd als 
external auditor voor de internationale 
managementcontrole van UNO-instellingen.  

 1987-heden Stadssecretaris Genk   

Hij geeft als stadssecretaris vanaf 1987 (24 laar lang) 
leiding aan heden zo‟n 1.215 mensen met een begroting 
in gewone dienst van 105 miljoen euro, waaronder de 
Brandweer van Genk, .  

Als internationaal United Nations Organization (UNO) 
auditor voor de Verenigde Naties vanaf 1984 tot 1986 
heeft Rudi Haeck niet geconstateerd dat juist in die 
periode vanuit Nederland onder voorzitterschap van de 
Nederlandse milieuminister Pieter Winsemius (VVD), 
exposed als Milieu-Maffia, als gevolg van artikel 120 in 
de Nederlandse Grondwet in 1984 de intentieverklaring 
is ondertekend voor de oprichting van de onderneming 
"AVR-Chemie B.V." die vóór 1 januari 1986 in bedrijf 
moest zijn. In deze onderneming participeerden: de 
Staat der Nederlanden (voor 10%), de gemeente 
Rotterdam (voor 45%) en de volgende acht industriële 
ondernemingen AKZO N.V., Dow Chemical (Nederland) 
B.V., Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Hoechst 
Holland N.V., Hoogovens Groep B.V., SHELL Nederland 
B.V., Naamloze Vennootschap DSM en Nederlandse 
Unilever Bedrijven B.V. (gezamenlijk voor 45%).  

Het is juist die intentieverklaring die ervoor heeft 
gezorgd dat, als gevolg van artikel 120 in de 
Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een 
Grondwettelijk Hof in Nederland, vanaf 1984 vanuit 
Nederland met behulp van Belgische 
dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-
Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk 
en Unilin te Wielsbeke nagenoeg alle artikelen uit de 
Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van 
Lissabon zijn overtreden met het vooropgezette doel om 
zo‟n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen 
Belgen) via Belgische dekmantelbedrijven als Remo-
stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te 
Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke te 
vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerde zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de 
Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  

http://www.vvbb.be/prijs/prijs2008.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/UNO
http://www.vvbb.be/prijs/prijs2008.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Winsemius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2566/milieu-mafia-pieter-winsemius-exposed.html
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19831984/PDF/SGD_19831984_0008165.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19831984/PDF/SGD_19831984_0008165.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.argusoog.org/2011/11/beatrix-shell-milieu-en-miljarden/
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lenaerts, Inge Geerdens (CEO 
CVWAREHOUSE), Eric Donckier (Het 
Belang van Limburg), Willy Notelaers 
(O.L.V.Lyceum) en stadssecretaris 
Rudi Haeck van Genk 
 

 
Bij koninklijk besluit van 15 april 2002 
is HAECK Rudi, Johan, Oscar, 
Gemeentesecretaris van Genk, met 
ingang van 15 november 1996. 
benoemd tot Ridder (Leopoldsorde).  

Waar dit alles toe heeft geleid kunt u lezen in het artikel 
“Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo 
Chroom VI kan het niet gelegen hebben” van 19 
januari 2004 van Nederlands Journalist Pamela 
Hemelrijk 
 
Bij e-mail van 1 december 2010 (22:45 uur) heeft No 
Cancer Foundation stadssecretaris Rudi Haeck en 
burgemeester Wim Dries over deze algehele vergiftiging 
van de wereld vanuit Nederland via Belgische 
dekmantelbedrijven al geïnformeerd. Voor bewijs, lees 
hier. Daarop heeft Rudi Haeck echter nooit gereageerd 
en is daarmee medeplichtig geworden aan de daarin 
feitelijk onderbouwde milieumisdrijven.  
 
Bij e-mail van 6 december 2010 (22:52 uur) heeft No 
Cancer Foundation stadssecretaris Rudi Haeck en 
burgemeester Wim Dries zelfs uitgenodigd voor een 
deskundigenbijeenkomst op zondag 12 december 2010, 
Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk 
van 15u30 – 20 uur en is burgemeester Wim Maas 
gevraagd om die bijeenkomst te openen. Het gehele 
college van burgemeester en schepenen van Genk heeft 
het toen laten afweten. Voor bewijs, lees hier.  
 
Dit alles geeft tevens een verklaring voor het feit dat No 
Cancer Foundation van Rudi Haeck geen kopie krijgt 
van de vanaf 4 november 2011 tot en met 3 december 
2011 ter inzage gelegde Milieuvergunningaanvraag 
klasse 1- nv H.Essers Logistics Company om daartegen 
mede namens verontruste burgers tijdig (vóór 3 
december 2011) inhoudelijk bezwaar te kunnen 
aantekenen.  

 
Betreft:  
Sommatie tot het op 28 november 2011 verstrekken van een kopie van de vanaf 4 november 2011 
tot en met 3 december 2011 ter inzage gelegde Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers 
Logistics Company om daartegen mede namens No Cancer Foundation te Hasselt tijdig (vóór 3 
december 2011) inhoudelijk bezwaar te kunnen aantekenen.     
 
 
Geachte stadssecretaris Rudi Haeck,  
 
Op donderdag 24 november 2011 heeft u geweigerd om een kopie te verstrekken van de vanaf 4 
november 2011 tot en met 3 december 2011 ter inzage gelegde Milieuvergunningaanvraag klasse 1-
nv H.Essers Logistics Company, waartoe u wettelijk verplicht bent.  
 
U hebt ons opzettelijk misleid door ons daarover naar de provincie Limburg te sturen. Als bewijs 
daarvoor lees ons hieronder met “link” ingevoegde verzoekschrift d.d. 24 november 2011 met daarin 
een 6-tal vragen aan Provinciegriffier Renata Camps, waarop heden 27 november 2011 nog niet is 
gereageerd: :  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-november-2011-verzoek-griffier-provincie-limburg.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende links en 
deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 

http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2002/06/08/wet-2002000356.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopoldsorde_(Belgi%C3%AB)
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.sdnl.nl/pamela.htm#opmerking-1
http://www.sdnl.nl/pamela.htm#opmerking-1
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-geachte-heer-de-croo-is-vlaams-politica-annick-de-ridder-voor-de-open-vld-belangenverstrengeld-lees-en-oordeel-zelf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-geachte-heer-de-croo-is-vlaams-politica-annick-de-ridder-voor-de-open-vld-belangenverstrengeld-lees-en-oordeel-zelf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-geachte-heer-de-croo-is-vlaams-politica-annick-de-ridder-voor-de-open-vld-belangenverstrengeld-lees-en-oordeel-zelf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/02-12-10-geachte-heer-de-croo-is-vlaams-politica-annick-de-ridder-voor-de-open-vld-belangenverstrengeld-lees-en-oordeel-zelf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/06-12-10-aan-pieter-neels-fagg-uitnodiging-voor-deelname-in-het-deskundigenpanel-aan-de-belgische-deskundigen-pieter-neels-geert-top-chris-vander-auwera-en-inge-van-trimpont-en-de-nederlandse-deskundige
https://sites.google.com/site/universalfederationback/06-12-10-aan-pieter-neels-fagg-uitnodiging-voor-deelname-in-het-deskundigenpanel-aan-de-belgische-deskundigen-pieter-neels-geert-top-chris-vander-auwera-en-inge-van-trimpont-en-de-nederlandse-deskundige
http://www.iswinterslag.be/index.php?Itemid=50&contact_id=1&option=com_contact&task=view
https://sites.google.com/site/universalfederationback/06-12-10-aan-pieter-neels-fagg-uitnodiging-voor-deelname-in-het-deskundigenpanel-aan-de-belgische-deskundigen-pieter-neels-geert-top-chris-vander-auwera-en-inge-van-trimpont-en-de-nederlandse-deskundige
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-november-2011-verzoek-griffier-provincie-limburg.pdf
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Bekend is dat de afvalmaffia het product “chemicaliën” gebruiken om daarin hoogproblematisch 
afval van SHELL, AKZO, DSM, Dupont de Nemours, Hoechst, Hoogovens, Shell, Unilever en Dow 
Chemical, Philips, Monsanto, etc. te dumpen om het als zodanig met grote winsten te verkopen in 
plaats van eeuwig duur te laten opslaan of tegen zeer hoge kosten veilig te verwerken, hetgeen 
wettelijk moet. De aandeelhouders van deze bedrijven, waaronder het Nederlandse koninklijke huis en 
de Staat der Nederlanden, verkrijgen hieruit honderden miljarden euro‟s aan onrechtmatige inkomsten 
ten koste van het voortbestaan van het leven op onze aarde voor 6,5 miljard wereldbewoners. Hoever 
daarmee wordt gegaan kunt u lezen in de hieronder ingelaste sollicitatiebrief van A.M.L. (Ad) van 
Rooij voor de functie van vice-president van de Raad van State in Nederland, met bijbehorende video 
en artikelen in het Echte Nieuws en Argusoog.  
 
(sollicitatiebrief) http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-
van-state.pdf  
 
(video sollicitatie) http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-
9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay 

(artikel Echte Nieuws) http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  

(artikel Argusoog) http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-
vacature-vice-president-raad-van-state/   

Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende links en 
deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  

Als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet en het niet hebben van een Grondwettelijk Hof 
in Nederland, worden vanuit Nederland met behulp van Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort 
te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke 
nagenoeg alle artikelen uit de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon overtreden 
met het vooropgezette doel om zo‟n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, 
Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke te vergiftigen met onder meer miljoenen/ miljarden 
kilogrammen  valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name 
Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  

De Belgische federale Ministers en Staatssecretarissen, zijn als volksvertegenwoordigers, hiervoor 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk en zijn dan ook wettelijk verplicht hieraan een einde te 
maken door de Staat der Nederlanden voor het Belgisch Grondwettelijke Hof te dagen. Wij hebben bij 
brief d.d. 21 november 2011 (5 ordners) de Belgische regering, via verantwoordelijk minister Annemie 
Turtelboom van Binnenlandse Zaken, daarom dan ook verzocht. Betreffend verzoekschrift met 
ontvangstbevestiging d.d. 22 november 2011 en bijbehorende video vindt u hieronder bijgevoegd: 

(verzoekschrift) http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-
grontwettelijk-hof.pdf  
 
(ontvangstbevestiging verzoekschrift)  http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-
ontvangstbevestiging-federaal.pdf  
 
(video bij verzoekschrift) http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-
BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all    
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende links en 
deeplinks), die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Daarin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat u, stadssecretaris Rudi Haeck, aan No Cancer 
Foundation weigert een kopie te verstrekken van de vanaf 4 november 2011 tot en met 3 december 
2011 ter inzage gelegde Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers Logistics Company, waartoe 
u wettelijk verplicht bent.  

http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.youtube.com/watch?v=1mKFwaHh-9E&feature=BFa&list=PL19D4981A7F6016A8&lf=autoplay
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
http://www.argusoog.org/2011/11/klokkenluider-van-rooij-solliciteert-naar-de-vacature-vice-president-raad-van-state/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/remo-stort-houthalen-chemische-nucleaire-tijdbom-voor-de-volksgezondheid
http://www.machiels.com/
http://www.essers.com/nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-11-19-gazet-van-antwerpen-belg-bedrijf-verwerkt-giftig-hout-uit-nl.pdf
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.argusoog.org/2011/11/beatrix-shell-milieu-en-miljarden/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
http://www.youtube.com/watch?v=rVFjQ7cO-BU&list=PL4E5406001A5496F1&feature=plpp_play_all
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Dat u wettelijk verplicht bent daarvan een kopie te verstrekken wordt door uzelf met uw eigen brief d.d. 
3 november 2011 aan de omwonenden van het bedrijf H.Essers Logistics Company nv schriftelijk 
bevestigd. Daarin hebt u persoonlijk namelijk het volgende schreven en ondertekend.     
 

Aan de omwonenden van het bedrijf  
H. ESSERS LOGISTICS COMPANY nv 

 
uw bericht van       Uw kenmerk     ons kenmerk                         AB-nummer  datum           

                                                              TD4/975.21/VL1-813/AG/2517 
 

Geachte heer 
Geachte mevrouw 

 
In toepassing van artikel 35 en 17 § 3 van het Besluit van de Vlaamse regering, van 6 
februari 1991, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning, brengen wij u ter kennis dat de milieuvergunningaanvraag van de 
klasse 1 werd ingediend.  

 
Het betreft de aanvraag op naam van nv H. ESSERS LOGISTICS COMPANY, 
Transportlaan 4 te 3600 GENK om vergunning te bekomen voor de exploitatie van een 
inrichting voor op- en overslag (logistieke dienstverlening), omvattende: (zie 
gedetailleerde lijst in bijlage) ter plaatse HENRI ESSERSLAAN 45 en 47 te 3600 GENK 
en gelegen op het perceel (percelen):  
Afdeling                                       sectie                                  perceelnummer 
07                                                 H                                         13V 
07                                                 H                                         13F 
07                                                 H                                         152F15 

 
Het openbaar onderzoek zal gebeuren gedurende de periode van 04-11-2011 tot en met 
03-12-2011. Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college 
van burgemeester van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, en 
mondeling worden medegedeeld aan Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Er 
wordt een informatievergadering gehouden op dinsdag 22 november 2011 om 20u00, in 
zaal “Casa Papa Giovanni“, ter plaatse Noordlaan 111A te 3600 GENK. 

 
Hoogachtend 

 
Rudi Haeck                                                                               Wim Dries 
secretaris                                                                                  burgemeester 

 
Hiermee is het bewijs geleverd dat met een ondertekende brief van secretaris Rudi Haeck en 
burgemeester Wim Dries aan de omwonenden van het bedrijf H.Essers Logistics Company nv is 
kenbaar gemaakt dat vanaf 4 november 2011 tot en met 3 december 2011 de 
Milieuvergunningaanvraag klasse 1 ter inzage ligt en dat tot en met 3 december 2011 daartegen 
inhoudelijk bezwaar kan worden aangetekend bij burgemeester en schepenen van Genk.  
 
Om inhoudelijk bezwaar te kunnen aanteken moet No Cancer Foundation, mede namens 
omwonenden, wel over een kopie van het ter inzage gelegde dossier kunnen beschikken, anders is 
dat onmogelijk.  
 
Met de weigering van stadssecretaris Rudi Haeck om een kopie te verstrekken van de ter inzage 
gelegde Milieuvergunningaanvraag klasse 1 van het bedrijf H.Essers Logistics Company nv, heeft 
Rudi Haeck zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het schenden van de mensenrechten en het 
ontnemen van de grondwettelijke vrijheden, hetgeen door No Cancer Foundation niet zal worden 
geaccepteerd. 
 
Wij sommeren secretaris Rudi Haeck dan ook om, gezien het zeer korte termijn dat nog inhoudelijk 
bezwaar kan worden aangetekend, om op maandag 28 november 2011 een kopie te verstrekken van 
het ter inzage gelegde dossier en ondergetekende dat per e-mail schriftelijk te bevestigen. 
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Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 
- No Cancer Foundation; 
- nv H.Essers Logistics Company; 
- de Federale Belgische regering; 
- de Vlaamse regering;  
- de provincieraad van Limburg t.a.v. het Vlaams belang; 
- burgemeester en schepenen van Genk;  
- Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling van Genk;   
- Brandweer van Genk; 
- Politie van Genk;  
- OCMW van Genk;    
- burgemeester en schepenen van Zonhoven;  

 
In afwachting van uw schriftelijke bevestiging op 28 november 2011 dat op 28 november 2011 een 
kopie kan worden verkregen van de vanaf 4 november 2011 tot en met 3 december 2011 ter inzage 
gelegde Milieuvergunningaanvraag klasse 1 van het bedrijf H.Essers Logistics Company nv, verblijven 
wij;  .  
 
Hoogachtend 
 
No Cancer Foundation,  
Namens deze, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Namens deze. 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager 
 
Voor meer informatie kunt u mij telefonisch bereiken op 0032/ (0)4-84749360  
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 27 november 2011 11:00 
Onderwerp: Sommatie om op 28 november 2011 een kopie te verstrekken van de ter inzage gelegde 
Milieuvergunningaanvraag klasse 1-nv H.Essers Logistics Company 
Aan: Rudi.Haeck@genk.be, burgemeester@genk.be, michael.dhoore@genk.be, 
luc.Dullers@genk.be, Geert.Swartenbroekx@genk.be, Annita.Laporte@genk.be, Ali.Caglar@genk.be, 
Anniek.Nagels@genk.be, Erik.Gerits@genk.be, kathleen.parthoens@genk.be, 
guido.vandebrouck@genk.be, secretariaat@genk.be, leefmilieu@genk.be 
Cc: brandweer@genk.be, oefenterrein@limburg.be, beleid@politiezone-gaoz.be, as@politiezone-
gaoz.be, info@ocmwgenk.be, bernadette.wevers@ocmwgenk.be, vbartels@raadlimburg.be, 
info@limburg.be, rcamps@raadlimburg.be, griffie@limburg.be, erik.bas@limburg.be, 
hans.cnudde@essers.com, hilde.essers@essers.com, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, 
henna.suliman@minbzk.nl, burgemeester@zonhoven.be, secretaris@zonhoven.be, 
bennyroosen@hotmail.com, jules.achten@telenet.be, kristien.smets@telenet.be, 
hendrikx.brandstoffen@scarlet.be, info@premier.fed.be, contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-
onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be, milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, 
michel.daerden@minsoc.fed.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, 
kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, 
info@devlies.fed.be, kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, 
sec.delizee@minsoc.fed.be, courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
 

https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/home
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager

