
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Voor het
einde van dit jaar
moeten verschillende
aanpassingen ter ver-
betering van de veilig-
heid in de gevange-
nis worden aange-
bracht. 

Dat heeft gevangenisdi-
recteur Urny Floran giste-
ren tegenover het Antilli-
aans Dagblad bekendge-
maakt. Deze veiligheids-
maatregelen zullen tussen
de 2 en 3 miljoen gulden
kosten. 

Zo zullen er naast de
huidige camera’s op de
buitenplaats en in elk
blok, ook beveiligingsca-
mera’s worden geplaatst
in iedere gang en op de

werkplaatsen. Aanleiding
voor het aanscherpen 
van de veiligheidsmaatre-
gelen in Sentro di Detens-
hon i Korekshon Kòrsou
(SDKK) is volgens Floran
onder andere de ontsnap-
ping van twee gedetineer-
den eerder dit jaar. De de-
linquenten hadden alvo-
rens te ontsnappen twee
bewakers ernstig mishan-
deld op de werkplaats.
,,Daar hebben we geen
beelden van omdat er op
de werkplaatsen geen be-
veiligingscamera’s zijn.
Daar wordt nu verande-
ring in gebracht”, aldus de
gevangenisdirecteur. Een
andere aanleiding voor het
verbeteren van de veilig-
heid, is het feit dat advoca-
ten, bewakers en ander
personeel zich vaak onvei-
lig en bedreigd voelen bij
het betreden van de Cura-
çaose gevangenis. ,,Er is
niet genoeg veiligheid
binnen SDKK”, zo laat
Floran weten. ,,Dit is een
veelvoorkomende klacht:
een gebrek aan veilig-
heidsgevoel.” 

Verder zullen er ver-
spreid over het hele gevan-
genisterrein meer dan 20
detectiepoorten worden
geplaatst. Op dit moment
zijn er alleen twee bij de
ingang. ,,Overal waar ge-
vangenen kunnen komen,
zullen detectiepoorten
worden geplaatst. Voordat
gedetineerden een blok
binnengaan of de werk-
plaats betreden, moeten ze
door een detectiepoortje”,
zo legt Floran uit. Op deze
manier wordt getracht de
stroom aan illegale artike-
len die hun weg de gevan-
genis in vinden - zoals
drugs, wapens en mobiele
telefoons - te minimalise-
ren en uiteindelijk zelfs te
elimineren. 

Deze veiligheidsmaatre-
gelen, die samen tussen
de 2 en 3 miljoen gulden
kosten, maken deel uit van
het ‘Plan van Aanpak’ van
het ministerie van Justitie
voor de gevangenis dat ei-
genlijk eind dit jaar gereed
had moeten zijn. Wegens
opgelopen vertraging is de

nieuw gestelde deadline
nu eind 2015.

Eerder is als onderdeel
van het plan van aanpak
voor Sentro di Detenshon
i Korekshon Kòrsou de 

ingang al vernieuwd,
evenals de barakken waar
de illegalen voor deporta-
tie worden ondergebracht.
Verder beschikt het bevei-
ligingspersoneel sinds dit

jaar over nieuwe wapens
en het overig personeel
over nieuwe portofoons.
De personeelsleden gaan
binnenkort een cursus 
volgen over hoe zij de vei-

ligheid binnen de gevan-
genis kunnen vergroten
en tot slot zal er een com-
plete reorganisatie plaats-
vinden waarbij alle func-
ties zullen worden geëva-
lueerd, zo verklaart Floran
tot slot. 
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Dushi krijgt kleur

Nadat enkele maanden geleden de letters CURAÇAO op het Wilhelminaplein waren
geschilderd in de kleuren van de Curaçaose vlag, hebben nu ook de letters DUSHI
aan de kant van De Tempel een kleurtje gekregen. Die hebben nu de Koninkrijkskleur
oranje. FOTO MARIANNE VAN EXEL

Intimidatie kustwacht onacceptabel
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Het is onac-
ceptabel dat kustwachters
worden geïntimideerd.
Dat liet minister Nelson
Navarro van Justitie
(PAIS) gisteren tijdens de
wekelijkse persbijeen-
komst van de ministerraad
in Fòrti weten. 

De Justitieminister wil
laten uitzoeken waar de

overheid kan bijdragen op
het gebied van veiligheid
van deze mensen. Bijvoor-

beeld door de kustwach-
ters, net als de politie, een
wapenvergunning te ge-
ven. Navarro merkt wel op
dat dit eerst binnen het
Koninkrijk besproken
moet worden. Een werk-
groep is momenteel belast
met het schrijven van 
een voorstel voor de veilig-
heid van de mannen en
vrouwen werkzaam bij de
kustwacht.
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