
,,We werken samen met twee
grote bedrijven, Blokker in
Nederland en Do it Best in de
Verenigde Staten.” Building De-
pot maakt onderdeel uit van de
Do it Best-formule. Na de brand
van mei 2013 hebben ze allebei
aangeboden gratis te adviseren
over de opzet van de nieuwe
winkel. Lucia: ,,Er zijn grote ver-
schillen tussen die twee bedrij-
ven als het gaat om de inrichting
van hun winkels. We hebben ze
naast elkaar gezet om er uit te
komen. Dat kostte heel wat tijd
en moeite, maar het is gelukt.”
Blokker gaat volgens Lucia uit
van veel producten per vierkante
meter vloeroppervlak. ,,Grond is
in Nederland duur, dus het win-
keloppervlak is relatief klein.
Daarop willen ze toch zoveel
mogelijk producten neerzetten.”
In de winkels staan die daarom
hoog opgestapeld. Aan de ande-
re kant staan de Amerikanen:
,,Daar is grond goedkoop en
daardoor is er volop ruimte voor
grote winkels.” Dat vertaalt zich
in brede paden en veel ruimte in
de winkel. Beide uitgangspun-
ten wil Building Depot samen-
voegen. Volgens Lucia is dat ge-
lukt door bijvoorbeeld meege-
brachte kinderen veel speel-
ruimte te geven, meer kassa’s te

installeren en de paden breder te
maken. Op de bovenverdieping
is veel aandacht besteed aan het
werken met licht en kleur. Er ko-
men twee liften en een roltrap
naar boven. Ondanks het creë-
ren van een ruimtelijk gevoel
voor de klant komen er volgens
Lucia toch meer producten per
vierkante meter in de winkel.

De totale investering in de
nieuwe ‘Superstore’ bedraagt 25
miljoen gulden, zegt Lucia.
Daarbij is de voorraad niet mee-
geteld. Eerder liet de directie al
weten dat banken en verzeke-
raars zich na de brand van hun
beste kant hebben laten zien.
Maar ook de overheid, met na-
me minister Earl Balborda van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning, krijgt van Lucia een
pluim. ,,Aanvankelijk waren er
wat problemen rond de vergun-
ningen. Maar Balborda heeft er-
voor gezorgd dat ze uiteindelijk
toch snel werden verleend.”

Dat er bij de bouw van de
nieuwe winkel naar het milieu is
gekeken was al bekend. Lucia
legt uit dat er energiezuinige air-
conditioning wordt aangelegd.
Het dak reflecteert het zonlicht,
zodat het binnen niet te warm
wordt en er worden zonnepane-
len aangelegd. Bovendien wordt

het gebouw zwaar geïsoleerd:
,,De isolatie is 12 tot 15 centime-
ter dik en we gebruiken beton
dat aan de binnenkant is geïso-
leerd.”

Over de toekomst lijkt de di-
rectie van Building Depot zich
weinig zorgen te maken. ,,Wij
bieden alles onder één dak. Koo-
yman is nog steeds de grootste

in hardware, maar wij zijn de
grootste in ‘home improve-
ment’, het totale pakket. Wij
hebben nu een veel beter con-
cept en zullen daardoor meer
klanten trekken.” Volgende
maand begint de werving van
nieuw personeel. Het perso-
neelsbestand wordt ondanks de
grotere winkel kleiner. ,,We had-

den 140 mensen in dienst. Dat
worden er straks ongeveer 110,
terwijl we nu op 80 zitten. We
kunnen met minder mensen
werken door de grotere efficien-
cy. In de oude winkel hadden we
acht magazijnen, straks is dat er
nog maar één.” De nieuwe win-
kel moet in november open-
gaan, op tijd voor de feestdagen.
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat mevrouw YULAN CHEN-

MO een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge 
de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28) van een 
SLIJTVERGUNNING voor de lokaliteit van het perceel “LAN YUAN 

MINIMARKET” gelegen te CUBAWEG NO. 152, alhier.

Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

Ruimte en keuze
bij Building Depot
Nieuwe winkel moet in november opengaan
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het nieuwe gebouw van Building Depot in Zeelandia, waarvan afge-
lopen vrijdag het spantenbier werd gevierd, moet een gevoel van ruimte samengaan
met een grote keuze aan producten. Dat is kort samengevat de filosofie van de direc-
tie over de inrichting van het gebouw, zegt directeur Roderick Lucia desgevraagd. 

De nieuwe winkel van Building Depot is nu nog een lege ruimte
maar moet binnen drie maanden de klanten een nieuwe winkelerva-
ring bieden. FOTO JEU OLIMPIO


