
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De werkzaamhe-
den voor de aanleg van infra-
structuur bij het grote braaklig-
gende terrein van Wechi (op de
weg naar Westpunt), starten
vandaag. Dat is bekendgemaakt
door de Fundashon Kas Popular
(FKP). De werkzaamheden die
3,1 miljoen gulden kosten, wor-
den bekostigd door de overheid.
Het bouwbedrijf dat de openba-
re aanbesteding heeft gewonnen
is Aliansa Civil & Road Works
bv, dat volgens de Kamer van
Koophandel (KvK) bestuurd
wordt door Agostinho de Andra-
de en Luthson Pieternella. In ok-
tober 2013 werd al aangekon-
digd dat nu echt met de bouw
begonnen kon worden. Al jaren
is het project verwikkeld in
rechtszaken en procedures die
verband houden met de bestem-
ming volgens de Eilandsveror-
dening ruimtelijke ontwikke-
lingsplanning Curaçao (EROC).
Belangrijke voorvechters voor
behoud van het natuurgebied
zijn Amigu di Tera, Defensa
Ambiental en nog 138 individu-
en, wijk- en andere organisaties.
In een uitvoerig pleidooi voeren
zij aan waarom. Dit pleidooi is
vandaag te lezen op de midden-
pagina van deze krant. Een van
de punten die Amigu di Tera e.a.
aanvoeren is dat de volkswonin-
gen op Wechi bestemd zullen
zijn voor de midden- en hogere
inkomens. Daarmee wordt volle-
dig voorbij gegaan aan de vele
wachtenden op een woning bij
FKP. Bovendien wordt ook ge-
negeerd dat er 150 verwaarloos-
de wijken zijn die schreeuwen
om verbetering om zo nog meer
verloedering en verval, ook van
de bewoners van die wijken, te
voorkomen. FKP stelt dat het op-
knappen van wijken arbeidsin-
tensiever en duurder is. Boven-

dien wordt er met de bouw van
jaarlijks 400 woningen (tot 
een maximum van 4.000) op
Wechi weer werkgelegenheid
gecreëerd. Ondertussen voelen
de organisaties zich door zowel

de FKP-directeur Arthur Con,
als de minister van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning,
Earl Balborda (PNP) bedreigd.
Beiden hebben publiekelijk op-
geroepen om actie te onderne-
men tegen groepen die zich we-
ren tegen de bouwplannen. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg -
Kom met een geschillenre-
geling, die oproep doen
Sint Maarten, Aruba en
Curaçao aan de Konink-
rijksregering. Dat staat in
één van de twee resoluties
die door gisteren de
Statenvoorzitters zijn aan-
genomen na het tripartiet
overleg op Sint Maarten. 

De drie landen binnen het Ko-
ninkrijk hebben besloten er bij
de parlementen en de regerin-
gen van de landen en de Konink-
rijksregering nogmaals met
klem op aan te dringen dat er
een geschillenregeling moet 
komen. Deze geschillenregeling
zou gepaard moeten gaan 
met een onafhankelijke instan-
tie die in strikt juridische ge-
schillen over de interpretatie 
van het Koninkrijk der Neder-

landen bindende uitspraken zal
doen.

In de andere aangenomen
motie die is ondertekend door
de drie Statenvoorzitters, wordt
de Raad van State benaderd voor
advies over de handelwijze 
van de Rijksministerraad. Dit
heeft te maken met de instructie
aan de gouverneur van Sint

Maarten om onderzoek te ple-
gen naar de integriteit van het
bestuur van dat land en de in-
structie aan de gouverneur van
Aruba om de begroting niet te
tekenen.

De drie landen willen nu we-
ten wat de constitutionaliteit is
van dit handelen. De landen
hebben daarmee ook aangege-

ven elkaar te steunen en solidair
met elkaar te zijn. Ook in deze
resolutie wordt nogmaals aange-
haald dat er op dit moment, vol-
gens Sint Maarten, Aruba en
Curaçao, geen onafhankelijke
instantie is binnen het Konink-
rijk die belast is met het doen
van bindende uitspraken over
geschillen die te maken hebben

met de toepassing en interpreta-
tie van bepalingen opgenomen
in het Statuut voor het Konink-
rijk en de Rijkswetten.

Zo’n onafhankelijk geschil-
lenregeling is volgens de drie
landen essentieel. De Rijksmi-
nisterraad besloot al op 6 no-
vember 2009 dat er een geschil-
lenregeling zou moeten komen,
waarbij een onafhankelijke in-
stantie bindende uitspraken zou
kunnen doen over de interpreta-
tie van het Statuut en Rijksrege-
lingen.

In april 2010 is er in de Twee-
de Kamer een motie aangeno-
men waarin er bij de Konink-
rijksregering wordt aangedron-
gen op een geschillenregeling
en ook tijdens het Interparle-
mentair Koninkrijksoverleg (Ip-
ko) van maart 2013 hebben de
vier landen te kennen gegeven
een zo spoedig mogelijke invoe-
ring van een geschillenregeling
te willen. Toch is deze er nog al-
tijd niet gekomen.
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De drie landen binnen het Koninkrijk hebben besloten er bij de parlementen en de regeringen van de
landen en de Koninkrijksregering nogmaals met klem op aan te dringen dat er een geschillenregeling
moet komen. FOTO’S STATEN VAN CURAÇAO
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