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Curaçao

Advertentie

Scherpenheuvel 7    T. 747 0340

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

‘Stadsdeel
Otrobanda 
is stervende’
Cijntje (PS) wil leven 
terugbrengen in het centrum
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De discussie moet deze dagen niet zozeer
over carnaval gaan, maar over Otrobanda, vindt PS-frac-
tieleider Melvin Cijntje. ,,Niet carnaval is het probleem,
maar Otrobanda. Onze stad is in verval, Otrobanda is
stervende. We moeten weer leven terugbrengen in ons
stadscentrum.”

Cijntje: ,,Als we echt leven terug willen krijgen in ons stadscentrum, moeten we er mensen laten
wonen.” 

Tijdens de partijbijeenkomst
van Pueblo Soberano in de sede
bij Palu Blanku gaf Cijntje zater-
dagavond aan kritisch te zijn
over alles wat er de afgelopen 
jaren met Otrobanda is gebeurd.
,,In een stervende stad sterven
de gebouwen ook. Als ik over 
het centrum praat, heb ik het
over de Roodeweg tot aan 
Pietermaai. Wat we nu zien is
dat om zes uur ’s middags de
hoofdstraten leeglopen, omdat
de mensen die er werken naar
huis gaan. De stad sterft volledig
uit.”

De enige plek waar ’s avonds
nog wat leven te bespeuren is,
zijn de straten van Pietermaai.
,,Daar wonen wat Nederlanders
en er zijn uitgaansgelegenhe-
den. Als we echt leven terug 

willen krijgen in ons stadscen-
trum, moeten we er mensen la-
ten wonen. Op de tweede, derde
of zelfs vierde verdieping van 
gebouwen moet je mensen laten
wonen. Nu wordt deze ruimte
als magazijn gebruikt door 
verschillende bedrijven. Hier-
door is het centrum ’s avonds
doods.”

De activiteiten die er nog zijn
moeten we zien te behouden,
stelt Cijntje. ,,Wij, Jaime Cordo-
ba en ik, hebben er drie jaar ge-
leden voor gezorgd dat de carna-
valsoptocht weer vanaf de Roo-
deweg naar het Brionplein ging
lopen. We hadden zelfs de inten-
tie om de parade ook via de Pon-
tjesbrug naar Punda te laten
gaan, maar daar stak Charles
Cooper een stokje voor want de

brug zou dat niet houden. Ik
vind dat carnaval door het cen-
trum moet gaan. Dat gebeurt
wereldwijd.” Cijntje vindt dat
toeristen die speciaal voor carna-
val naar het eiland komen, niet
aan de Schottegatweg moeten
staan bijvoorbeeld. ,,We moeten
ze ons centrum laten zien. Als je
een feestje thuis geeft, ontvang
je je gasten dan in je woonka-
mer, in je garage of in je was-
hok? In je woonkamer kun je 
ze een bank en televisie bieden
zodat ze kunnen ontspannen.
Het centrum is onze woonka-
mer.”

Ook het tumbafestival zou in
Otrobanda gehouden moeten
worden, stelt de PS-parlementa-
riër, evenals concerten. Er zijn
plannen binnen de coalitie om

veel meer te doen met het honk-
balstadion bij Rif. ,,PS en de an-
dere partijen binnen de coalitie
pleiten voor een stadion gecom-
bineerd met een entertainment-
centrum. Naast honkbal moet je

er ook kunnen uitgaan, er moet
wat te doen zijn, er moeten ap-
partementen komen, zodat het
gaat leven. Nu stappen mensen
na een wedstrijd weer in de auto
naar huis.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de centrale commissie
van de Staten wordt morgen met de mi-
nister van Algemene Zaken, Ivar Asjes
(PS), gesproken over de status van de
werkzaamheden die gerelateerd zijn aan
het traject van de regering met betrekking
tot Refinería Isla. Aan de orde komt ook

de initiatief-ontwerp-Landsverordening
organisatie en taakstelling griffie van de
Staten. 

Op vrijdag wordt een geschorste cen-
trale commissievergadering van 20 okto-

ber hervat. Hiervoor zal de minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Plan-
ning (VVRP), Earl Balborda (PNP) ant-
woord geven op gestelde vragen over de
financiële situatie bij CPost International

nv. Verder zal met de VVRP-minister en
ook de ministers van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport (OWCS) en
Justitie verder gediscussieerd worden
over het veiliger maken van het verkeer.
De vergaderingen beginnen morgen en
vrijdag om 9.00 uur en zijn ook via de
radio en internet te volgen.

Refinería Isla in Staten

Curaçao fotowedstrijd
Van onze redactie
Willemstad - Dit keer geen
film, maar fotocamera’s in de
aanslag. Voor de Capture Cura-
çao fotografiecompetitie in het
kader van Curaçao Internatio-
nal Film Festival Rotterdam
(CIFFR) worden zowel amateur-
als professionele fotografen 
uitgedaagd de schoonheid van
het eiland in zowel kleur als
zwart/wit vast te leggen aan de
hand van een aantal thema’s.

Deelname aan de competitie
is gratis en uitsluitend voor
ingezetenen van Curaçao. De
thema’s voor de vier kleurcate-
gorieën zijn: Doors; Food Steps;
Survival; en Glasses. Het thema
voor de enige zwart/wit-catego-
rie is dit jaar: Traces. 

Inzending van foto’s is moge-
lijk vanaf 17 november tot en
met middernacht op 27 februari

2015 via de gratis aan te maken
account op de website www.cu-
racaoiffr.com. Vanaf 12 maart
2015 wordt een juryselectie van
tien foto’s per categorie ver-
toond op de website, waarna het
publiek kan stemmen op zijn
favoriet.

Net als bij de Short Movies,
BIG Stories-competitie zijn ook
hier zowel (vak) juryprijzen te
winnen per categorie als een
publieksprijs. De volledige
competitievoorwaarden zijn
terug te vinden op de website.
De prijswinnaars worden de
avond voor de start van de vier-
de CIFFR-editie
bekendgemaakt, namelijk op 24
maart 2015. Meer informatie is
te vinden op de website van de
organisatie. 

www.curacaoiffr.comi


