
From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: March 22, 2021 at 16:36
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com

Beste meneer Murray,

Ja, het is mij inderdaad bekend dat de onderhandelingen tussen RDK en CORC nog niet zijn afgerond.

Dat staat echter het vrijgeven van de hindervergunning van RDK niet inde weg.

Als gevolg van de lockdown kan de vergadering uiteraard niet doorgaan.
\Ik verzoek u derhalve alsnog de hindervergunning van RDK vòò 26 maart a.s. aan mij toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

On Mar 22, 2021, at 10:01, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Het is u, net als ik, bekend uit de media, dat er nog een onderhandeling gaande is tussen de RDK en CORC..

Hierbij nodig ik u uit om, op donderdag 25 maart as, om 08:30 uur, uw eventuele vragen c.q. op- en aanmerkingen persoonlijk 
te komen toelichten.
De afspraak zal gehouden worden op het kantoor van het Ministerie van GMN, Roodeweg 49, te Colon.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op za 20 mrt. 2021 om 13:24 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Tot op heden mocht ik nog steeds niet - zoals al een aantal malen verzocht - de nieuwe hindervergunning zoals die aan 
CORC is uitgereikt ontvangen dan wel de aan hen gestelde milieueisen.
Graag ontvang ik deze vòòr 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet,
Gert Mulder

On Feb 20, 2021, at 12:24, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste Meneer  Murray,

Tot op heden mocht ik nog geen reactie van u ontvangen op onderstaande mail.
Ik zou het op prijs stellen zo snel mogelijk de gevraagd stukken te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

On Jan 26, 2021, at 10:34, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële 
Regeling A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals 
u weet hebben wij - ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de 
beoogde operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die 
aan hen gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

mailto:sdlmn.gmn@gmail.com
mailto:gert.mulder@icloud.com
mailto:gert.mulder@icloud.com
mailto:gert.mulder@icloud.com


Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel 
antwoord mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de 
hoorzitting en hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de 
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in 
deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.
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Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de 
hindervergunning voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de 
uitkomsten mbt de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: March 22, 2021 at 10:02
To: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com

Geachte heer Mulder,

Het is u, net als ik, bekend uit de media, dat er nog een onderhandeling gaande is tussen de RDK en CORC..

Hierbij nodig ik u uit om, op donderdag 25 maart as, om 08:30 uur, uw eventuele vragen c.q. op- en aanmerkingen persoonlijk te
komen toelichten.
De afspraak zal gehouden worden op het kantoor van het Ministerie van GMN, Roodeweg 49, te Colon.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op za 20 mrt. 2021 om 13:24 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Tot op heden mocht ik nog steeds niet - zoals al een aantal malen verzocht - de nieuwe hindervergunning zoals die aan CORC
is uitgereikt ontvangen dan wel de aan hen gestelde milieueisen.
Graag ontvang ik deze vòòr 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet,
Gert Mulder

On Feb 20, 2021, at 12:24, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste Meneer  Murray,

Tot op heden mocht ik nog geen reactie van u ontvangen op onderstaande mail.
Ik zou het op prijs stellen zo snel mogelijk de gevraagd stukken te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

On Jan 26, 2021, at 10:34, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële
Regeling A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals u
weet hebben wij - ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de
beoogde operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die aan
hen gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder
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Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel
antwoord mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de
hoorzitting en hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
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Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de
hindervergunning voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de
uitkomsten mbt de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: March 20, 2021 at 13:24
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com

Beste meneer Murray,

Tot op heden mocht ik nog steeds niet - zoals al een aantal malen verzocht - de nieuwe hindervergunning zoals die aan CORC is 
uitgereikt ontvangen dan wel de aan hen gestelde milieueisen.
Graag ontvang ik deze vòòr 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet,
Gert Mulder

On Feb 20, 2021, at 12:24, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste Meneer  Murray,

Tot op heden mocht ik nog geen reactie van u ontvangen op onderstaande mail.
Ik zou het op prijs stellen zo snel mogelijk de gevraagd stukken te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

On Jan 26, 2021, at 10:34, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële Regeling 
A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals u weet 
hebben wij - ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de beoogde 
operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die aan 
hen gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
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Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord 
mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting 
en hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de 
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning 
voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten 
mbt de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder
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-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao

http://www.smoccuracao.org/


From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: February 20, 2021 at 12:24
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com

Bcc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Beste Meneer  Murray,

Tot op heden mocht ik nog geen reactie van u ontvangen op onderstaande mail.
Ik zou het op prijs stellen zo snel mogelijk de gevraagd stukken te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

On Jan 26, 2021, at 10:34, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële Regeling 
A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals u weet hebben 
wij - ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de beoogde 
operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die aan hen 
gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord 
mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting 
en hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,
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Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de 
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning 
voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten 
mbt de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Stichting Smoc smoccuracao@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: January 26, 2021 at 12:35
To: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com

En de CRU....want die lees ik nergens in alle publiciteit...
Ben benieuwd of Murray reageert. Goed gedaan.
Gr,  Peter

Op di 26 jan. 2021 om 10:34 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële Regeling
A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals u weet hebben
wij - ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de beoogde
operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die aan hen
gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord
mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting
en hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,
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Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning
voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten
mbt de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: January 26, 2021 at 10:34
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com

Bcc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Beste meneer Murray,

Gezien de ontwikkelingen rondom CORC neem ik aan dat CORC ook op de hoogte is van enerzijds de Ministeriële Regeling 
A02020 No. 84 van 10 augustus en anderzijds de hindervergunning die gaat gelden voor de raffinaderij. Zoals u weet hebben wij 
- ondanks de vele verzoeken - nooit uitsluitsel gekregen van de hoorzitting van 9 juli 2020.
Ik neem aan dat uw afdeling nauw betrokken is bij het vaststellen van de milieu eisen cq. hindervergunning voor de beoogde 
operator van de raffinaderij.
Graag krijg ik van u een kopie van de hindervergunning zoals deze aan CORC is uitgereikt dan wel de milieueisen die aan hen 
gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Mulder

Clean Air Everywhere

On Sep 30, 2020, at 13:31, Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com> wrote:

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord 
mogen ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting en 
hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de 
hindervergunning aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.
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Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning 
voor RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt 
de toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Smoc smoccuracao@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning

Date: October 28, 2020 at 10:15
To: Johanneke Schelling johanneke@schellingattorneys.com
Cc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com,

Gert Mulder gert.mulder@icloud.com, Gabriel.Murray@gobiernu.cw

Geachte mevrouw Schelling,

Kunt u ons informeren?

Met vriendelijke groet,

Drs. Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc.curacao

Op 18 sep. 2020 om 05:48 heeft Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw Schelling,

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK die 2
maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de toewijzing
van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 30, 2020 at 13:31
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com
Cc: Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com,

Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com

Beste meneer Murray,

Dank voor uw snelle reactie.

Spijtig dat op geen van de verzoeken mevrouw Schelling reageert.

Mochten wij iets vernemen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Gert vMulder

On Sep 30, 2020, at 08:34, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord mogen 
ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting en 
hierin tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de hindervergunning 
aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.
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Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor 
RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de 
toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 30, 2020 at 08:37
To: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Cc: Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Geachte heer Mulder,

Ik heb mevrouw Schelling, de afgelopen weken, ook verschillende malen geappt en gebeld, zonder resultaat.

Ieder moment dat ik meer informatie heb zal ik u erover informeren.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

Op vr 25 sep. 2020 om 11:51 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord mogen
ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting en hierin
tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de hindervergunning
aan de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,
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Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor
RDK die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de
toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 25, 2020 at 11:51
To: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com
Cc: Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Beste meneer  Murray,

Dank voor uw snelle reactie.
Wij hebben al een aantal malen mevrouw Schelling om een reactie verzocht maar tot op heden geen enkel antwoord mogen 
ontvangen.

Ik neem aan dat GMN opdrachtgever was voor de hoorzitting en dat alle partijen die aanwezig waren bij de hoorzitting en hierin 
tijd, moeite en geld hebben geïnvesteerd.

Zou u bij mevrouw Schelling de status kunnen navragen en ons informeren over de uitkomst?

Alvast dank en een goed weekend,

Gert Mulder

On Sep 25, 2020, at 11:19, Gabriel Murray <sdlmn.gmn@gmail.com> wrote:

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de hindervergunning aan 
de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK 
die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de 
toewijzing van de hindervergunning.
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Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gabriel Murray sdlmn.gmn@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 25, 2020 at 11:22
To: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Cc: Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Geachte heer Mulder,

Helaas kan ik u geen update van de afhandeling van de hoorzitting in het kader van de overgang van de hindervergunning aan
de RDK. Ik heb nog niets vernomen van de voorzitter van de bezwarencommissie in deze.

Ik vertrouw erop u hiermee, voor nu, voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gabriel Murray

 

Op wo 23 sep. 2020 om 12:15 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK
die 2 maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de
toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 23, 2020 at 12:15
To: sdlmn.gmn@gmail.com
Cc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com,

Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com

Beste meneer Murray,

Kunt u ons een update geven m.b.t. de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK?

Wij hebben tot op heden helaas geen reactie van mevrouw Schelling mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere
Gert Mulder

On Sep 18, 2020, at 05:48, Stichting Smoc <smoccuracao@gmail.com> wrote:

Geachte mevrouw Schelling,Johanneke Schelling <johanneke@schellingattorneys.com>

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK die 2 
maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de 
toewijzing van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao
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From: Stichting Smoc smoccuracao@gmail.com
Subject: Re: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 18, 2020 at 05:48
To: Johanneke Schelling johanneke@schellingattorneys.com
Cc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com,

Gert Mulder gert.mulder@icloud.com

Geachte mevrouw Schelling,

Kunt u ons een update geven over het verloop van deze procedure?

Met vriendelijke groet,

Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC

Op wo 9 sep. 2020 om 15:42 schreef Gert Mulder <gert.mulder@icloud.com>:
Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK die 2
maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de toewijzing
van de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder

-- 
Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
www.smoccuracao.org
FB smoc curacao

mailto:gert.mulder@icloud.com
http://www.smoccuracao.org/


From: Gert Mulder gert.mulder@icloud.com
Subject: Hoorzitting hindervergunning IS

Date: September 9, 2020 at 09:42
To: johanneke@schellingattorneys.com
Cc: Johan van Megesen johanvanmegesen@gmail.com, Peter van Leeuwen smoccuracao@gmail.com,

Achim K. E. Henriquez / Henriquez Law achim@henriquezlaw.com

Beste mevrouw Schelling

Tot op heden hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen mbt de hoorzitting over de hindervergunning voor RDK die 2
maanden geleden, op 9 juli heeft plaatsgevonden.

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de notulen van deze vergadering, alsmede de uitkomsten mbt de toewijzing van
de hindervergunning.

Met vriendelijke groet,

Clean Air Everywhere

Gert Mulder


