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EXTRA!

Voor AD Wikènt van
vandaag heeft Kevin
Migchielsen een
artikel geschreven
over het tienjarig
bestaan van
Fundashon
Kontakto, een stich-
ting die samenwerkt
met mensen met
een verstandelijke
beperking. In het
artikel wordt inge-
gaan op de geschie-
denis en het reilen
en zeilen van de
organisatie. Verder
in deze weekendbij-
lage het tweede deel
van de bijdrage ‘Zelf
een auto importeren
uit de VS? Zo doe je
dat!’ van de hand
van Bas Jussen. In
dit artikel gaat hij in
op de te volgen pro-
cedures om een
geïmporteerde auto
op Curaçaose wegen
te mogen laten rij-
den. 

Nee tegen misdaad
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De
Staten hebben giste-
ren unaniem een
motie aangenomen
waarin onder andere
wordt afgesproken
dat de regering komt
met een nationaal
plan tegen crimina-
liteit. Daarmee lieten
de 21 leden een geza-
menlijk ‘nee’ horen
tegen misdaad.

De Staten willen dat de
regering nog dit jaar een
structureel meerjarenbe-
leid invoert dat de ouderen
en jongeren die gevaar
lopen door criminaliteit,
moet beschermen. Hoe dit
moet worden vormgege-
ven is niet duidelijk, maar
wel eisen de Statenleden
dat de regering elk kwar-
taal, te beginnen novem-
ber 2014, laat weten hoe
de aanpak van crimina-
liteit vordert.

In de motie staat dat de
regering in 2014/2015 
samen met de Raad van
Kerken, schoolbesturen,
sportbesturen, artiesten,
vakbonden, ouderenbon-
den, de private sector en
de media een nationaal
plan moet ontwikkelen.
Hierin moeten actiepun-
ten staan tegen misdaad,
maar ook zou er in moe-
ten staan omschreven hoe
er wordt omgegaan met
bewustwording en infor-
matie over criminaliteit.

De motie volgt na een
dag lang debatteren over
criminaliteit. De Statenle-
den waren het roerend
met elkaar eens: zij willen
allemaal een veiliger Cura-
çao. Er moet, zo vinden 
zij, voor ‘het welzijn van
het volk van Curaçao’ 
vastbesloten, snel en met
prioriteit actie worden
ondernomen om crimi-
naliteit de kop in te druk-
ken. 

De man die dat moet

gaan doen, minister van
Justitie Nelson Navarro,
was gisteren eveneens bij
de openbare Statenverga-
dering aanwezig om tekst
en uitleg te geven. Hij be-
nadrukte daarbij dat er
met ingang van 1 septem-
ber niet langer onder-
scheid wordt gemaakt tus-
sen goed en slecht of tus-
sen fatsoenlijke mensen
en criminelen. Iedereen
die dan nog in het bezit is
van een illegaal vuurwa-
pen is gelijk en zal gelijk
worden behandeld.

Tot nu toe heeft de gra-
tieperiode, waarbij men-
sen die in het bezit zijn
van een illegaal vuur-
wapen deze bij het Open-
baar Ministerie (OM) kun-
nen inleveren en hiervoor
100 gulden krijgen, 102 il-
legale vuurwapens, waar-
van vier shotguns, en mu-
nitie opgeleverd. De Justi-
tieminister liet gisteren
weten blij te zijn met de
hoeveelheid wapens die er

tot nu toe is ingeleverd,
maar dat hij zich geen zor-
gen had gemaakt als het
aantal nul was. 

,,Het doel is dat ieder-
een uiteindelijk beseft dat
de autoriteiten na 1 sep-
tember met harde hand
zullen optreden tegen be-
zitters van illegale vuurwa-
pens”, aldus de minister
van Justitie. ,,Deze gratie-
periode is speciaal voor de
fatsoenlijke mensen in het
leven geroepen om hen de
kans te geven om hun ille-
gale vuurwapen in te leve-
ren zonder hiervoor ver-
volgd te worden. Maar na 1
september houden we
nergens meer rekening
mee. Je kan een crimineel
zijn of een Statenvoorzit-
ter; als je in het bezit bent
van een illegaal vuurwa-
pen en je hiermee wordt
betrapt, heb je grote pro-
blemen.”

Tijdens de vragenronde
werd de vraag gesteld hoe-
veel illegale wapens er op

Curaçao zijn. Hier kon
Navarro gisteren geen ant-
woord op geven. ,,Dat is
onduidelijk. Er is wel een
parameter waar voor elke
100.000 bewoners 119
wapens worden geteld,
maar dat is slechts een
schatting. Het exacte aan-
tal is onduidelijk. Ik heb
hier geen idee van.” 

De actie ‘Ta Basta Awor’
loopt tot het einde van het
jaar. Daarna wordt het re-
sultaat geëvalueerd en kan
dit in het beleid van het
politiekorps en het Vrijwil-
ligers Korps Curaçao
(VKC) worden geïncorpo-
reerd. ,,Het moet een con-
stant iets worden”, zo liet
Navarro weten. Behalve
autoriteiten zoals de poli-
tie, douane, kustwacht,
marine en VKC maken
ook securitybedrijven deel
uit van Ta Basta Awor.
,,Zij zullen via de politie-
frequentie direct een mel-
ding moeten kunnen ma-
ken wanneer iets wordt ge-
constateerd”, aldus de
bewindsman.

Staten willen actie van regering tegen criminaliteit

Van een onzer 
verslaggevers
Willenstad - Langs een
zandweg bij Playa Kanoa
is gisterochtend een ver-
brand lijk gevonden. Vol-
gens politiewoordvoerder
Alfredo Suarez kwam de
melding om 8.57 uur bij
de centrale meldpost

binnen. De technische re-
cherche was de hele och-
tend ter plekke bezig met
onderzoek. De identiteit
en het geslacht van de do-
de waren vanwege de ver-
regaande staat van ontbin-

ding van het lichaam niet
direct vast te stellen. Daar-
voor moeten andere me-
thoden worden gebruikt.
Het lichaam is voor verder
onderzoek in beslag geno-
men. De politie verzoekt

personen die eventueel in-
formatie over deze zaak
hebben dat te melden.

Een half uur eerder, om
8.26 uur, kreeg de politie
de melding dat er in een
huis aan de Beshiweg te

Dominguito een dode was
aangetroffen. Het betreft
hier een vrouw die door
haar echtgenoot was ge-
vonden. Er zijn geen 
sporen van braak of ge-
weld aangetroffen. Verder
onderzoek gebeurt door
een dokter en de recher-
che.

Verbrand lijk en dode gevonden

Hoogste punt nieuwe Building Depot

Met het sluiten van de staalconstructie van het nieuwe gebouw van Building Depot op Zeelandia werd gistermiddag het spantenbier gevierd. Alle
medewerkers van de doe-het-zelf-winkel mochten hun naam op het laatste onderdeel van de constructie zetten, wat vervolgens werd geplaatst.
Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat de deuren op 2 november geopend worden. De winkel brandde op 16 mei 2013 compleet af en
was niet meer te redden. Het management is gelijk na de brand begonnen om een doorstart mogelijk te maken. FOTO JEU OLIMPIO
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