
Volgens Norman Serphos,
woordvoerder van het Openbaar
Ministerie, komt dit door de ac-
tie ‘Ta Basta Awor’. 

Serphos: ,,Doordat we veel pa-
trouilleren en nu een paar we-
ken bezig zijn met Ta Basta
Awor zie je de misdaad ver-
schuiven. Wij constateren dat
het aantal atrako’s op minimar-
kets en bedrijven kleiner is ge-
worden. Aan de andere kant
zien we dat daar meer huisin-
braken voor in de plaats zijn ge-
komen. Wij hebben hier mo-
menteel nog geen cijfers van,
maar het is een feit. Je ziet dat de
boeven oplettend zijn.”

De woordvoerder legt uit
waardoor dat komt: ,,We zijn
drie weken bezig met preventie-
ve acties. Er is veel blauw op
straat en er wordt samengewerkt
tussen verschillende organisa-
ties als de marine, douane en
marechaussee. Doordat er mo-
menteel veel patrouilles zijn op
hotspots is de pakkans veel gro-
ter geworden. We constateren
dat veel criminelen aangehou-
den worden terwijl zij nog bezig
zijn met een beroving, of dat ze
tijdens een vluchtpoging in de
kraag worden gevat. Zodoende
kiezen ze ervoor om niet meer
in de hotspots op te treden, maar
een donker huis op te zoeken
waar misschien wel de voordeur
of een raam open staat. Wij advi-
seren de mensen om extra waak-
zaamheid in acht te nemen. Zo
kunnen ze beter hun deur op
slot doen en bijvoorbeeld het
licht aan laten.”

Ta Basta Awor lijkt vruchten
af te werpen. Vorig jaar, 2013,
was een piekjaar voor wat betreft
de hoeveelheid geregistreerde
gewapende atrako’s: 579. Het
hoogste aantal sinds 2006. Ook
begin 2014 was er sprake van
een stijging. Behalve de grote
aantallen overvallen, baart vooral
ook het lage oplossingspercenta-
ge grote zorgen. Van de 579 atra-
ko’s werden er slechts 91 opge-
lost, samen met 10 andere over-
vallen die in 2012 plaatsvonden.
Dit komt overeen met een oplos-
singspercentage van 17,4 pro-
cent. ,,Naar onze mening veel te
weinig”, zegt hoofdofficier van
justitie Heiko de Jong.

,,Het percentage opgeloste
overvallen waar het politiekorps
en het Openbaar Ministerie
(OM) naar streeft is minimaal
40 procent”, legt hij uit. De cij-
fers tonen voorts dat in vier van
de tien gevallen er door de over-

valler(s) gebruik werd gemaakt
van een vuurwapen.

De Jong heeft dan ook alle be-
grip voor de bezorgdheid die
leeft in de gemeenschap. ,,Het
wapenbezit is al langer een pro-
bleem in onze samenleving. Een
studie uit 2006 houdt rekening
met een schatting van circa 119
vuurwapens per 100.000 inwo-
ners; tien keer zoveel als in
Nederland.”

,,Dat is ‘scary’”, vindt de
hoofdofficier. ,,Maar vermoede-
lijk is het anno 2014 ernstiger
dan dat. Want alleen al de wa-
pens die gedurende de gratiepe-
riode tot en met het eind van de-
ze maand duurt tot nu toe zijn
ingeleverd, wijzen op een veel
grotere hoeveelheid per
100.000 inwoners.” Curaçao
telt circa 155.000 ingezetenen. 
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Curaçao

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week 

for every culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732

Advertentie

Bubble-Jazz at Floris Suite Hotel

Thursday  28th, Friday  29th & Saturday 30th of August
Bubble-Jazz Happy Hour at our Lobby $29 pp. From 4 pm until 10 pm

Including a Glass of Champagne, Snacks & Free Parking

Bubble-Jazz Buffet at our Pool Deck  $49 pp. From 4 pm until 10 pm
Including a Glass of Champagne, Sjalotte’s Buffet & Free Parking

The bar is open for regular business before and after 
So feel free to come early and leave later

Reservations are honored on first come first serve basis, as space is limited
Reservations need to be made and pre-paid directly with the hotel, prior to August 28th

For reservations call +5999 4626111 or +5999 4621655 
marlous@florissuitehotel.com  www.florissuitehotel.com

Verschuiving
in atrako’s
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het aantal atrako’s op minimarkets en
bedrijven is de afgelopen weken afgenomen. Nadeel is
dat het aantal inbraken in woonhuizen juist lijkt te zijn
toegenomen. 

Bezoekje aan de Polar Duke

Drone 
in strijd 
tegen 
criminaliteit
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) heeft gisteren be-
kendgemaakt een ‘Eye in the
Sky’ te herintroduceren. In het
kader van ‘Ta Basta Awor’ gaat
er per september een drone ge-
bruikt worden in de strijd tegen
criminaliteit. Dat verklaart Nor-
man Serhos, woordvoerder van
het OM.

Begin dit jaar, rond de carna-
valsperiode, werd ook al een on-
bemand vliegtuig ingezet. Ser-
phos geeft aan dat de drone
destijds een positief effect had
op het gevoel van veiligheid on-
der de bevolking en heeft bijge-
dragen aan de bestrijding van
criminaliteit. De drone van het
type Raven werd begin dit jaar
ingezet door Justitie om overval-
lers te volgen en ze vervolgens
op te kunnen sporen.

De Raven zorgt voor meer in-
formatie over een situatie en
omgeving door camera’s die
beelden doorsturen naar een
grondstation. De drone werd
destijds door het ministerie van
Defensie vanuit Nederland naar
Curaçao gestuurd voor een peri-
ode van drie maanden. Nu is we-
derom het verzoek ingediend
om de drone te gebruiken. 

Naast het Eye in the Sky-pro-
ject zal het OM per 1 september
tevens ‘Basha abou i desarmá
Kòrsou’ implementeren. Het
gaat hierbij om een ‘kliklijn’
(0800-TABASTA) waarop ie-
dereen die belangrijke tips over
illegale vuurwapens meldt, een
beloning krijgt. Tegen die tijd is
de actie Ta Basta Awor afge-
lopen.

Mike de Meza, de Arubaanse minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie
en Milieu, heeft een bezoek gebracht aan de Polar Duke, één van de drie onderzoeks-
schepen die, als onderdeel van de zoektocht naar gas, delen van de zeebodem in de ter-
ritoriale wateren rond Aruba in kaart brengen. Willy Hernandez, de general manager van
Repsol Aruba, is verantwoordelijk voor het werk. FOTO NELSON ANDRADE

Zoektocht
naar gas 
gaat door
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