
Antilliaans Dagblad Dinsdag 11 november 2014 7

Curaçao

TV Amplifi er Services

• REPAREERT ALLE 
MODELLEN EN MERKEN

• tv’s, fl atscreen plasma LCD,
• radio amplifi er, snel en 

professioneel.
• Wij halen alles bij u op en 
• leveren het als nieuw af.
• Voor een afspraak, bel:
• Tel. 520-3692 / 667-0213
• Wij werken uitsluitend 

volgens afspraak.

Advertentie

Het advies van de zes oud-pre-
miers is om meningsverschillen
over het Statuut en het regle-
ment voor de gouverneur uit te

praten in de Rijksministerraad.
Ook dringt het zestal er op aan
dat er binnen de Rijksminister-
raad gewezen moet worden op

de noodzaak om zo snel moge-
lijk een onafhankelijke geschil-

lenregeling en geschillenbe-
slechter op te richten. 

Dat laat de regering weten in
een persbericht waarin wordt
weergegeven wat de boodschap
van deze oud-premiers inhoudt.
Asjes zal de aanbevelingen
intern bespreken. Ook is aan de
premier een nota overhandigd
waarin lokale juristen hun kijk
op de gang van zaken geven met
betrekking tot de recentelijke
aanwijzingen aan Aruba en Sint
Maarten. Zo zijn er middels een
Koninklijk Besluit aanwijzingen
gegeven aan de gouverneurs van
Aruba en Sint Maarten over
goed bestuur op Sint Maarten,
de begroting 2014 van Aruba en
de screening van kandidaat-mi-
nisters op Sint Maarten.

De oud-premiers zijn er niet
van overtuigd dat de Rijksmi-
nisterraad haar autoriteit zo
heeft toegepast als staat om-
schreven in het Statuut en het
reglement van de gouverneur.

De voormalige minister-presi-
denten benadrukken dat de
RMR uit vertegenwoordigers
van de vier landen bestaat en dat
de vier regeringen dus verant-
woordelijk zijn voor de besluiten
die de RMR neemt. De regerin-
gen zijn gezamenlijk verant-
woordelijk voor goed bestuur en
de landen moeten er gezamen-
lijk voor zorgen dat de regels van
het Statuut op correcte wijze
worden nageleefd.

Ex-premiers
in gesprek
over RMR
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zes oud-premiers van de toenmalige
Nederlandse Antillen zijn in gesprek gegaan met
minister-president Ivar Asjes over de spanningen
binnen het Koninkrijk. 

Oud-premiers van de Nederlandse Antillen Etienne Ys, Maria Liberia-Peters, Suzy Camelia-Römer,
Mirna Louisa-Godett, Don Martina en Emily de Jongh-Elhage in gesprek met minister-president Ivar
Asjes van Curaçao. FOTO CELLYMAR MARTIS
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De tentoonstelling
‘Punda Then and Now’ die afge-
lopen zomer veel Curaçaoënaars
naar landhuis Bloemhof trok,
krijgt nu een vaste plek in Pun-
da. Het pand op de kruising van
Hanchi Snoa en het Gomez-
plein zal per 1 december dienst

doen als museum. Volgende
maand opent de tentoonstelling
in het nieuwe gebouw en zijn.
Naast de nieuwe locatie probeert
de gelijknamige stichting Punda

Then and Now ook een nieuwe
doelgroep aan te boren, name-
lijk toeristen. 

Per eind januari wordt het
programma verder uitgebreid

en komt er een educatief pro-
gramma voor jongeren. Alle jon-
geren tot en met 16 jaar kunnen
gratis het museum binnen. Bo-
vendien is er een deal gesloten

met diverse horecagelegenhe-
den in de binnenstad. Zo krijgen
bezoekers die een kaartje kopen
voor het museum korting bij
een aantal locaties in de omge-
ving. De toegangsprijs voor het
museum wordt 8 gulden en een
rondleiding zal 12,50 gulden
gaan kosten.

Locatie museum Punda bekend


