
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Of het voormalige
Sunset Waters, Coral Cliff of
Santa Martha-resort ook echt in
handen blijft van Lionel Alvaro
Freitas Franca, van Real Planta-
tion Investment nv is vooralsnog
niet duidelijk. In juni kocht hij
het toen al totaal vervallen resort
op Band’abou. Tegenover deze
krant verklaart hij dat er op dit
moment met zowel Amerikaan-
se als Canadese investeerders
onderhandeld wordt over de toe-
komst van het gebied te Santa

Martha. De investeerders in de
Verenigde Staten zouden er een
hotel met 400 kamers willen
bouwen, maar de Canadezen
zouden het willen kopen van
Freitas Franca. Over twee weken
wordt bekend welk besluit 
genomen is. Op basis daarvan
worden drie architecten uitgeno-
digd om plannen uit te werken.
De sloop van delen van het ver-
vallen resort die onbruikbaar
zijn geworden, begint volgende
week. 

Sunset Waters raakte failliet
in 2009, waarna alles op het ter-
rein gesloopt en gestript werd
door schuldeisers, maar ook
door dieven en vandalen. De af-
wikkeling door de curator liet
lang op zich wachten en de
kwestie bracht rechtszaken met
zich mee. Tot slot was er het pro-
bleem van de erfpacht die het
Land terug wilde hebben van de
voormalige eigenaren. Dit zou
een langslepend proces worden,
totdat voor de buitenwereld
enigszins onverwacht de ver-
koop erdoor was en Real Planta-
tion Investment, ook eigenaar
van winkelcentrum Colon, ein-
delijk over de toekomst van het
natuurrijke gebied kan beslis-
sen. Hiermee is een investering
van 10 tot 15 miljoen gulden ge-
moeid. De eerste plannen van
Freitas Franca betreffen een ho-
telresort met jachthaven voor
vooral megajachten en eventueel
medisch toerisme voor patiën-
ten die gedialyseerd moeten
worden. 
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OM niet in
beroep tegen
vrijlating
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie gaat niet in
beroep tegen de vrijlating van verdachte George
Jamaloodin. Dat zei de woordvoerder in de zaak
Maximus, Guillano Schoop, gistermiddag tegen het
Antilliaans Dagblad. 

De verdachte in de zaak tegen
de intellectuele daders van de
moord op politicus Helmin
Wiels werd woensdag na dertien
dagen vrijgelaten omdat er vol-
gens de rechter-commissaris on-
voldoende redenen waren om
hem nog langer vast te houden.
In een persbericht meldde het
OM toen dat het overwoog in be-
roep te gaan en dat dit mogelijk
was omdat de vrijlating niet 
was gebaseerd op artikel 91 
van het Wetboek van Strafvorde-
ring. Schoop wil inhoudelijk
niet ingaan op de redenen om
toch geen beroep aan te tekenen:
,,Ik hou het bij de mededeling
dat we niet in appel gaan.” Jama-
loodin, ex-minister voor MFK,
blijft wel verdachte in deze 
zaak.

Op grond van artikel 91 Wet-
boek van Strafvordering kan een
verdachte de rechter-commissa-
ris schriftelijk om zijn invrij-
heidstelling verzoeken. De rech-
ter-commissaris hoort de ver-
dachte en de officier van justitie,
indien hij daartoe gronden aan-
wezig acht. Op het verzoek
wordt zo spoedig mogelijk be-
slist. Indien de rechter-commis-
saris de vrijheidsontneming on-
rechtmatig oordeelt, gelast hij de
onmiddellijke invrijheidstelling

van de verdachte. Hoger beroep
door het OM is niet mogelijk. De
beschikking van de rechter-com-
missaris is niet openbaar, zoals
ook de behandeling niet open-
baar is en dus niet door media
en publiek te volgen en daarmee
te controleren.
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TDS offices closed

TDS Management announces that 
because of the move, its offices will be 
closed on:

Thursday August 7th, 2014 and

Friday August 8th, 2014

As of Monday August 11th, 2014,
customers can visit the new TDS office 
at Vinik Plaza Sta. Rosaweg 89, where 
the former UTS Store was located.

Please take good note of this.

Scholen krijgen bezoek van minister

Mogelijk doorverkoop
van Sunset Waters

Op de eerste schooldag van het
schooljaar 2014/2015 heeft
minister Irene Dick van
Onderwijs verschillende scholen
bezocht. Zoals gebruikelijk vie-
len er enkele tranen bij kinderen
die voor het eerst naar school
gingen. Op de foto is de
bewindsvrouw op het Kolegio
Erasmo. Minister Dick bezocht
ook opleidingsinstituut Feffik. 
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