
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De tank van de
auto vullen met benzine wordt
volgende maand wederom goed-
koper. Daalde de prijs begin de-
ze maand ook al; in oktober daalt
de prijs voor een liter benzine
nog verder, en wel met dertien
cent: van 2,37 gulden naar 2,24
gulden. 

Ook dieselrijders zijn goedko-
per uit, al daalt de prijs minder
sterk. Een liter diesel kost tot en
met maandag 29 september nog
1,86 gulden. Per dinsdag 30 sep-
tember moet er 1,84 gulden wor-
den afgetikt voor een liter ‘Gas-
olie LSD’. 

De Raad van Ministers heeft
woensdag besloten om de tarie-

ven voor brandstoffen aan te
passen met ingang van 30 sep-
tember. De prijs voor een grote
en kleine gasbom blijft hetzelf-
de: voor een grote gascilinder
moet nog altijd 66,50 gulden
worden afgerekend. Een kleine
gasbom kost 14,80 gulden per
cilinder. De prijs van benzine
daalt opnieuw omdat het in au-
gustus goedkoper werd om Mo-
gas 95 (benzine, red.) aan te
kopen. De aankoopprijs voor
benzine was in augustus 1,35
gulden per liter. De aankoop-
prijs van LSD is gebaseerd op de
inkoopfactuur van juli. Ook toen
werd het goedkoper om diesel in
te kopen en was de aankoopprijs
1,41 gulden per liter. Van de prijs
van één liter benzine gaat ruim
een kwart naar de schatkist: 64
cent. 
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Restaurant Seasons 

Now open at Acoya Resort

Reserveren aanbevolen! Cel: 5669732

 Friday, Saturday and Sunday
from 18.00 - 19.00 hours!

New 3 course culinairy menu for only Naf 57.50 p.p. 

and on top of that our house wine for Naf 32.50 per bottle

Happy hour

R E S T A U R A N T

Heyliger
grijpt alsnog
de macht
Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Theo Heyliger, de leider van de United
People’s Party (UP), heeft gisteren een regeringsverkla-
ring aangeboden aan gouverneur Eugene Holiday. 

Deze verklaring is onderte-
kend door de zeven Statenleden
van de UP en de huidige mi-
nister van Volksgezondheid, So-
ciale Zaken en Arbeid, Corneli-
us de Weever. Laatstgenoemde
heeft zijn steun toegezegd aan
de UP en zal zich opstellen als
onafhankelijk Statenlid. 

Gistermiddag meldde Cari-
bisch Netwerk al dat de politiek
op Sint Maarten op haar kop was
komen te staan nadat De Wee-
ver zijn steun aan de UP had toe-
gezegd. Tegenover het Antilli-
aans Dagblad verklaarde De
Weever zich voorlopig op te zul-
len stellen als onafhankelijk Sta-
tenlid en te beseffen dat zijn ver-
trek uit de Democratische Partij
(DP) vergaande consequenties
voor de samenstelling van het
nieuwe parlement heeft. Forma-
teur William Marlin heeft de
gouverneur gisteren laten weten
dat er niet langer een meerder-
heid bestaat voor het vormen
van de geplande regering be-
staande uit de National Alliance
(NA), Democratic Party (DP) en
de United St. Maarten (USp). 

Gebaseerd op de laatste ont-
wikkelingen heeft gouverneur
Holiday meteen besloten om
met een nieuwe consultatieron-
de te beginnen voor het vormen
van een nieuw kabinet. Deze
consultatieronde vond gisteren
plaats met de leiders van alle po-
litieke partijen die met ingang
van 10 oktober 2014 deel zullen
uitmaken van het parlement. 

Woensdag werd duidelijk dat
de coalitie van NA, USp en DP
in de problemen was - uitgere-
kend op de dag dat formateur
William Marlin zijn eindverslag
aan gouverneur Eugene Holiday
uitbracht. Eerst bevestigde DP-
leider Sarah Wescot-Williams
dat De Weever zijn minister-
schap wilde inruilen voor een
zetel in het nieuwe parlement,
maar zij scheen er van overtuigd
dat de minister nog aan boord
was met de coalitie, zo meldt Ca-
ribisch Netwerk.

De Weever scheen amper aan
de onderhandelingen over het
regeerprogramma te hebben
deelgenomen. Zijn wens om
zijn nicht Millicent de Weever te
benoemen tot minister van
Volksgezondheid viel niet in
goede aarde en dat is mogelijk
de reden dat hij uiteindelijk zijn
steun aan de UP heeft toege-

zegd. Gevraagd of de coalitie
nog intact was, zei fractievoorzit-
ter van DP Roy Marlin, die nauw
betrokken is geweest bij het ont-
werp-regeerprogramma, giste-
ren met een somber gezicht:
,,Die vraag kan ik op dit moment
niet beantwoorden.” Marlin zegt
dat, indien de beoogde coalitie
uit elkaar valt, hij het ontwerp-
regeerprogramma toch open-
baar zal maken.

Het is overigens nog hele-
maal niet zeker of alle gekozen
parlementsleden ook daadwer-
kelijk hun zetel zullen kunnen
innemen. De Kiesraad waar-
schuwde gisteren dat nog maar
vijf van de negentig kandidaten
die aan de verkiezingen op 29
augustus hebben meegedaan,
een verklaring over donaties
hebben ingeleverd. Kandidaten
die geen verklaring inleveren
kunnen ook niet worden inge-
zworen. 

Het vertrek van De Weever
heeft potentieel grote gevolgen
voor de samenstelling van het
nieuwe parlement. Nu De Wee-
ver, naar verwachting, in het
parlement blijft zitten en ook Sa-
rah Wescot-Williams lid van het
parlement wordt, staat nieuwko-
mer Emil Lee buitenspel. De
voormalige voorzitter van de
Hospitality en Trade vereniging
SHTA zou lid van het parlement
worden indien De Weever mi-
nister was gebleven. 

Bij de UP staan de gezichten
wat vrolijker. In een regering ge-
steund door De Weever moet de
partij zeven ministers gaan leve-
ren. Dit betekent vrijwel zeker
dat Maria Buncamper-Molanus
lid van het parlement wordt. Bij
de hertelling van door stembure-
aus ongeldig verklaarde stem-
men, wist Johan Leonard haar
van de zevende plaats - de laatste
zetel voor de UP - te verdringen.
Jules James en Claret Connor
vielen net buiten de boot maar
hebben nu opeens uitzicht op de
voortzetting (James) en het be-
gin (Connor) van hun politieke
carrière, aldus Caribisch Net-
werk gisteren. Het probleem
met Maria Buncamper-Molanus
is dat zij op dit moment te boek
staat als verdachte in een onder-
zoek naar witwassen. Het OM
moet dit onderzoek uiterlijk 6
november afronden en dan be-
slissen of het tot vervolging over-
gaat.

Benzineprijs gaat met 13 cent omlaag

Woonbeurs geopend
De jaarlijkse woonbeurs Living
Expo in het World Trade
Center werd gisteren weer
geopend. De beurs duurt tot
en met zondag en biedt ver-
schillende (woon)bedrijven de
mogelijkheid hun waar aan
geïnteresseerden aan te bie-
den. Ook Fundashon Kas
Popular (FKP) heeft een plekje
op de beurs en promoot dit
jaar het woonproject Wechi
met gratis zaden van groente
en fruit en plannen voor
volkstuintjes op het Wechi-ter-
rein. FOTO ELS KROON


