
Rodrigues Pereira woont al
enkele jaren op Curaçao en heeft
veel ervaring op het gebied van
volksgezondheid. 

De nieuwe inspecteur is di-
rect na zijn formele benoeming
begonnen met zijn werkzaam-
heden. Maandag zal hij kennis

maken met de collega’s van 
de Inspectie Volksgezondheid,
Milieu en Natuur. Zijn aandacht
zal allereerst uitgaan naar 
bestudering van het zorg-
systeem op Curaçao en Rodri-
gues Pereira zal bekijken hoe de
zorg wordt aangeboden aan het
publiek.

Over de aanstelling van een
nieuwe inspecteur is veel te
doen geweest. Sinds het vertrek
van Jan Huurman als inspecteur
in het voorjaar van 2013 was de
functie vacant op een tijdelijke
aanstelling na. 

Huurman schroomde niet
om in te grijpen, wat hem 
veel steun en veel tegenwerking
opleverde. Zijn contract werd
niet verlengd. In de Staten 
werden veel vragen gesteld over
zijn opvolging. Minister White-
man beloofde meerdere keren
dat er snel een nieuwe inspec-
teur zou worden benoemd,
maar het kwam steeds niet 
rond. 

Begin oktober liet de minister
weten dat de aanstelling rond
was en dat alleen de formalitei-
ten moesten worden afgerond.
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Advertentie

Nieuwe inspecteur aan de slag
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft eindelijk een nieuwe Inspecteur Volksgezondheid.
Minister Ben Whiteman maakte gisteren bekend dat hij het decreet heeft getekend
voor de aanstelling van Gersji Rodrigues Pereira. 

Veroordeelde
KPC’er 
heeft straf 
uitgezeten
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een onderhouds-
man van het Korps Politie Cura-
çao (KPC), S.J.T., is veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 180
dagen waarvan 141 voorwaarde-
lijk. 

Hij kreeg de straf opgelegd
wegens valsheid in geschrifte,
omdat hij zich bij Kranshi had
gemeld met een vals rijbewijs.
Hij had het rijbewijs voor 700
gulden gekocht bij ene ‘Chichi’.
Dat meldt het Openbaar Mi-
nisterie (OM). 

Hij hoeft echter niet terug
naar de gevangenis, omdat hij
de opgelegde 39 dagen cel al had
voldaan. Tijdens de rechtszitting
bleef de man volhouden dat hij
onschuldig was en gaf aan er
niet van op de hoogte te zijn dat
hij een vals document had aan-
geschaft. De rechter geloofde er
echter niets van en gaf aan: ,,U
had veel beter moeten weten.
Uw verhaal is zeer ongeloof-
waardig”. 

De straf viel lager uit dan de
eis van het OM, omdat de man
een blanco strafblad had en spijt
betuigde. Het OM had één jaar
celstraf geëist.

Minister Ben Whiteman en de nieuwe Inspecteur Volksgezondheid
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