
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet moet
de beslissing heroverwegen om
in 2015 de carnavalsparade niet
meer door de Roodeweg en de
Breedestraat te laten trekken, zo

heeft fractieleider Humphrey
Davelaar van de PNP in de
nieuwsuitzending van Tele-
Curaçao verklaard.

Met deze verklaring gaat Da-
velaar publiekelijk in tegen de
beslissing van zijn eigen verant-
woordelijk minister Earl Balbor-
da van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning. Het kabi-
net moet zich realiseren dat als
er een maatregel wordt getroffen
waar het volk het niet mee eens
is, dat zo’n beslissing herover-
wogen moet worden, aldus Da-
velaar. ,,Het getuigt van een
grootsheid als het kabinet naar
de stem van het volk luistert.” 

Vorige week besloot een
meerderheid binnen de mi-
nisterraad dat in 2015 de carna-

valsparade naar Aqualectra voert
zonder door de Roodeweg en de
Breedestraat te trekken, om
daarna af te slaan en te eindigen
bij Veneto Casino. 

In zijn verklaring zei Davelaar
het te betreuren dat het kabinet
niet gekeken heeft naar alterna-
tieven voor de huidige route.
Volgens de fractieleider is het
belangrijk voor de promotie van
Curaçao in het buitenland, dat
de parade door het centrum van
de stad met zijn culturele erf-
goed trekt. Davelaar verwierp de
kritiek dat er in de Roodeweg en
de Breedestraat sprake zou zijn
van een gevaarlijke situatie.
,,Hoe zit het dan voor de rest van
het jaar met het verkeer en de
mensen daar?”
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‘PNP boos op Balborda’
Binnen regeringspartij PNP
is men boos op minister Earl
Balborda van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning
vanwege de wijziging van de
carnavalsroute, aldus de Papi-
amentstalige ochtendkrant
Bala in haar editie van giste-
ren. Balborda zou de op-
dracht hebben gekregen om
het besluit terug te draaien.
De bewindsman zou de lei-
der pas over het besluit heb-
ben geïnformeerd toen de be-

slissing al was genomen. In
het verleden zou de minister
zich met de benoeming van
zijn vrouw en een ander fa-
milielid niet populair hebben
gemaakt. Volgens de Bala is
het zelfs zo dat een mogelijke
opvolger van Balborda al
klaar staat om de scepter over
te nemen. In dit verband
wordt de naam van Caresse
Pieternella genoemd. Balbor-
da was gisteren niet bereik-
baar voor commentaar. 

Wijkcentrum Boka Samí opgeknapt

In drie maanden tijd heeft Fundashon Bon Intenshon het wijkcentrum van Boka Samí helemaal opge-
knapt. De investering van 200.000 gulden heeft de stichting gedaan om door middel van een goed
functionerend buurthuis kansen te creëren voor jongeren in een achterstandssituatie. Eerder dit jaar
werden ook al de buurthuizen van Seru Fortuna en Westpunt opgeknapt. De reacties uit de wijken zijn
zeer warm en dankbaar, geeft Percy Pinedo van Fundashon Bon Intenshon aan. FOTO EXTRA

De oppositiepartij geeft aan
blij te zijn dat Curaçao deel uit-
maakt van het Koninkrijk, om-
dat zo voorkomen kan worden
dat er niet-integere bestuurders
aan de macht kunnen komen.
Eerder vroeg de PAR in een Sta-
tenvergadering om een reactie
op de uitleg van minister van
Koninkrijksrelaties Ronald
Plasterk over de waarborgfunc-
tie. Toen werd door de regering
aangegeven dat de brief van
Plasterk nog niet ingezien was
en reageren dus niet mogelijk
was. Deze brief is nu met de vra-
gen van Konket meegestuurd.

,,Deelt de regering de formule-
ring van minister Plasterk? 
Als de regering het niet honderd
procent eens is hiermee, op 
welk punt verschilt het dan van
inzicht?” vraagt Konket aan As-
jes. 

De Rijksministerraad (RMR)
vervult een waarborgfunctie. Als
de afzonderlijke landen niet zelf-
standig kunnen voldoen aan
hun verantwoordelijkheid, komt
de positie van het Koninkrijk in
beeld. Het Statuut geeft het Ko-
ninkrijk de instrumenten om
deze verantwoordelijkheid in te
vullen.

Vragen PAR
over artikel
43 Statuut
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - PAR-Statenlid Armin Konket heeft in 
een brief aan premier Ivar Asjes om uitleg gevraagd 
over de interpretatie van de waarborgfunctie van de
Koninkrijksregering.

PNP: Kabinet, heroverweeg wijziging route

Toch water op zondag
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De wijken die ko-
mende zondag zouden worden
afgesloten van water, zullen toch
water hebben. De werkzaamhe-
den zijn tot nader order uitge-
steld, liet Aqualectra gisteren
weten.

De afsluiting had te maken

met de uitbreiding van het trans-
portnetwerk tussen de plant van
Santa Barbara en de tank bij Trai
Seru. Tussen 9.00 en 16.00 uur
zouden zo’n 15 wijken zonder
water zitten. 

Door de hevige regenval van
gisteren zijn de werkzaamheden
vertraagd.


