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Curaçao

Advertentie

Wie komt ons bedienend en 
keukenpersoneel aanvullen?

Nederlands en engelssprekend is een must.

Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Open 7 days a week for every 
culinairy adventurer. 

Call for your reservations: 5669732

Advertentie

Bruggetje afgesloten

De kleine brug voor de douane in Punda die de Sha. Caprileskade in
Punda met de N. van den Brandhofstraat in Scharloo met elkaar
verbindt, is gisteren afgesloten. De brug zakte onverwachts in
elkaar waardoor de autoriteiten genoodzaakt waren de brug af te
sluiten en deze meteen te laten repareren. De staat waar de brug nu
in verkeert, vormt een gevaar voor de personen die er gebruik van
maken om van Punda naar Scharloo te lopen. De situatie wordt nu
geëvalueerd om dan de nodige reparaties te plegen. 
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Advent is boos
op Whiteman
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Advent Zie-
kenhuis is boos op minister Ben
Whiteman van Gezondheid, Mi-
lieu en Natuur vanwege zijn uit-
latingen afgelopen woensdag bij
Radio Direct dat de zorginstel-
ling failliet zou zijn. In een van-
daag gepubliceerde advertentie
op pagina 10 van deze editie,
wordt de bewindsman opgeroe-
pen om publiekelijk uit te leg-
gen op grond waarvan hij ver-
klaarde dat het ziekenhuis fail-
liet zou zijn. De uitlatingen zijn
volgens de directie schadelijk
voor de zorginstelling omdat pa-
tiënten, het personeel, en zake-
lijke relaties onnodig bang wor-
den gemaakt.

Comité KR steunt
eis van Staten
Van onze correspondent
Den Haag - Het Comité Koninkrijksrelaties (KR) heeft zich gemengd in de discussie
over het ontbreken van een geschillenregeling voor het Koninkrijk.

Deze week namen delegaties
van de parlementen van Cura-
çao, Aruba en Sint Maarten een
resolutie aan om een cruciaal
deel van het democratisch deficit
te dichten. Er is weliswaar een
Rijksministerraad waarin de lan-
den via een Gevolmachtigde mi-
nister zijn vertegenwoordigd,
maar het is uiteindelijk Neder-
land dat dankzij een getalsmati-
ge overmacht de dienst uit-
maakt.

Dat laatste wringt des te meer
nu de Nederlandse regering lijkt
te hebben ontdekt om zonder
tussenkomst van de Raad van
State te kunnen ingrijpen via het
Reglement voor de Gouverneur.
De aanwijzing wordt dan niet
aan het land gegeven, maar aan

de afgezant van de koning. Om-
dat het Statuut niet voorziet in
een beroepsmogelijkheid staat
de landen alleen nog de weg van
een langdurige en ingewikkelde
gang naar de burgerrechter
open waarbij het ongewis is of
die zich aan een uitspraak zal
wagen.

De Statendelegaties eisen
daarom dat alsnog uitvoering
wordt gegeven aan de motie die
de Tweede Kamer in 2010 bijna
unaniem (alleen de PVV stemde
tegen) heeft aangenomen. Het
door mr. Pieter van Vollenhoven
voorgezeten Comité Konink-
rijksrelaties kan zich daar geheel
in vinden, zo blijkt uit een tweet:
,,Comité Koninkrijksrelaties
pleit al jaren voor onafhankelijke

geschillenbeslechting in Ko-
ninkrijk. Raad van State ook,
maar NL wil niet...”

Aanvankelijk leek de Neder-
landse regering mee te werken.
Er werd een gezamenlijke werk-
groep in het leven geroepen die
het idee moest uitwerken, maar
al snel bleek dat de Nederlandse
afgevaardigden de instructie
hadden het overleg te traineren.

Minister Ronald Plasterk
(PvdA) van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft er
de afgelopen jaren herhaaldelijk
blijk van gegeven niets voor een
geschillenregeling te voelen. De
Kamer heeft er tot nu toe geen
werk van gemaakt dat de rege-
ring weigert uitvoering te geven
aan de motie.

Bewoners
pakken dief
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 46-jarige J.F.G.
is gisteren door buurtbewoners
van Stenen Koraal in de kraag
gevat nadat hij er vandoor wilde
gaan na een diefstal. Om 11.57
uur kreeg de politie melding
binnen van de achtervolging.

Terwijl G. bezig was met het
leegroven van een huis kwam de
bewoner van het huis thuis. Op
dat moment zette de 46-jarige
het op een lopen maar door de
gewaarschuwde buurtbewoners
werd hij achtervolgd. Deze kon-
den hem in de kraag vatten. Ver-
volgens kon de politie hem inre-
kenen. De man zit nog altijd vast
in afwachting van verder onder-
zoek.


