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Curaçao

Carnavalsroute
blijft als vanouds
Eerdere beslissing om route te wijzigen teruggedraaid
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De carnavalsroute blijft zoals hij is; de carnavalsgroepen zullen in 2015
weer gewoon door de Roodeweg en Breedestraat in Otrobanda passeren. Dat heeft de
Raad van Ministers gisteren tijdens de wekelijkse bijeenkomst besloten. 

Voor dit besluit werd ge-
nomen, zijn verschillende ex-
perts gehoord, waaronder de
ambulancedienst, de brand-
weer, politie, milieudienst, ROP,
Rode Kruis, ministerie van Fi-
nanciën, Asosashon di Grupo-
nan di Karnaval en de sector
Cultuur en Sport van het mi-

nisterie van Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport. De-
ze diensten hebben de regering
van extra informatie voorzien
voor wat betreft de carnavalsrou-
te. 

Er ontstond onlangs ophef
over de carnavalsroute omdat 
er aan de Roodeweg en de Bree-

destraat in slechte staat verke-
rende panden zouden zijn waar-
bij instorting werd gevreesd.
Volgens de regering zijn de 
experts op de hoogte van de ri-
sico’s die op deze route aan-
wezig zijn, maar hebben zij 
desondanks geen bezwaar te-
gen het behouden van deze rou-
te.

De regering gaat beginnen
met een renovatietraject om de
openbare panden die dit het
hardst nodig hebben op te knap-
pen en zo ook de veiligheid te ga-
randeren. Hiervoor zal de rege-
ring de nodige fondsen beschik-
baar stellen. 

,,Op langere termijn zal de 
regering, gebaseerd op een
meerjarenplan, blijven investe-
ren in de verbetering van de fy-
sieke infrastructuur van de
binnenstad”, zo laat de regering
in een schriftelijke verklaring
weten. 

Concluderend stelt de rege-
ring: ,,Als de regering consta-
teert dat de gemeenschap, on-
danks het renovatietraject, ge-
vaar loopt, zal een alternatieve
route worden geëvalueerd.”
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Volgende week woensdag, 26 november, worden twintig boten die
afgelopen maand in beslag zijn genomen, geveild. FOTO OM

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tussen de 500 en
600 personen waren gisteren
aanwezig tijdens de kijkdag van
de kustwacht waarbij twintig
boten die volgende week onder
de hamer gaan konden worden
bezichtigd en geïnspecteerd.
Dat heeft het Openbaar Mi-
nisterie gisteren ekendgemaakt. 

Het gaat om 20 boten van
alle soorten en maten. Het 
OM maakte eerder al bekend
dat er volgende week woens-
dag, 26 november, twintig bo-

ten die afgelopen maand in
beslag zijn genomen, zullen
worden geveild. Het gaat om
boten en de motoren die ver-
beurd zijn verklaard door de
rechter, waarvan de eigenaar
niet te vinden was of waarvan
de eigenaar de boten na of tij-
dens strafrechtelijke vervolging
heeft achtergelaten. 

De veiling vindt plaats bij
Cinco te Parera. Hierbij zullen
ook een deurwaarder en notaris
aanwezig zijn om het proces te
begeleiden. 
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Grote belangstelling
voor veiling boten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MFK-Staten-
lid Amerigó Thodé verzoekt Sta-
tenvoorzitter Mike Franco drin-
gend de door hem verzonden
brief aan minister-president As-
jes, verzonden op 7 november
2014, in te trekken. Ook vraagt
hij hem zich verder te onthou-
den van enige bemoeienis met
de opdracht aan de griffie die 
de Staten in de motie van 21 ok-
tober 2014 hebben geformu-
leerd. 

De brief heeft betrekking 
op een op 21 oktober 2014 

door de Staten aangenomen 
motie, waarin de griffie wordt
opgedragen om aan een voorstel
te werken tot wijziging van 
de Staatsregeling. Hierdoor 
zouden de Staten een belangrij-
kere en prominentere rol krij-
gen bij de benoeming van mi-
nisters. 

Thodé verwijt Franco zonder
opdracht of verzoek de gevoe-
lens van de Raad van Advies
(RvA) 

te hebben gepeild over de uit-
voerbaarheid en over de com-
plexiteit van de motie. De voor-
zitter zou dit gedaan hebben
door de brief aan de minister-
president. 

Thodé schrijft dat de MFK-
fractie met verbazing kennis
heeft genomen van de brief van
Franco aan de minister-presi-
dent met het onderwerp ‘Ver-
zoek aan Raad van Advies door
tussenkomst van de minister-

president inzake motie van de
Staten van Curaçao’. Volgens
het Statenlid beroept de voorzit-
ter zich ten onrechte op het 
Reglement van Orde, waarin 
de voorzitter wordt belast met
‘het ten uitvoer leggen van alle
door de Staten genomen beslui-
ten’.

Uit artikel 6 kan volgens Tho-
dé worden afgeleid, dat de voor-
zitter alleen belast is met het 
uitvoeren van besluiten van de

Staten, als de Staten dit niet, zo-
als in dit geval is gebeurd, aan
een andere dienst of orgaan (in
dit geval de griffie) hebben op-
gedragen. De voorzitter mag 
volgens de MFK zijn persoonlijk
oordeel over deze punten niet 
in de plaats stellen van het oor-
deel van de Staten. 

Thodé besluit de brief door
aan te kaarten dat de MFK-frac-
tie ‘zich er bij herhaling over be-
klaagd, dat u uw taak als voorzit-
ter, ten nadele van vooral de op-
positie(leden), op een partijdige
wijze uitoefent’.

‘Franco moet brief Asjes terugtrekken’


