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AD WIKÈNT

EXTRA!

Een terminal voor par-
ticuliere vliegtuigen.
Voor 46 miljoen florin
heeft Aruba die
gebouwd. Het is een
van de vier projecten
waarmee de luchtha-
ven is opgeknapt en
uitgebreid. Niet onbe-
langrijk is dat hij ook
duurzamer is gewor-
den. In AD Wikènt
leest u er alles over.
Als u van de tango
houdt kunt u in de 
bijlage uw hart opha-
len aan het gesprek
van Giselle Ecury met
Carel Kraayenhof. De
bandoneonist werd
bekend door zijn spel
tijdens het huwelijk
van koning Willem-
Alexander met 
koningin Máxima.
Kraayenhof bewaart
warme herinneringen
aan Curaçao. 
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Shut tijdelijk gedoogd
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Minister
Ben Whiteman van
Gezondheid, Milieu
en Natuur heeft beslo-
ten de toegang tot
Shut te heropenen
voor de lozing van
afvalwater. 

Dat staat in een brief
van de bewindsman aan
Maurice Adriaens, de ma-
naging director van Cura-
çao Airport Holding
(CAH), waar deze krant
over beschikt. De regering
heeft tot 1 februari de tijd
om een alternatief voor
Shut te bedenken; per be-
gin februari volgt namelijk
een definitieve stop voor
de lozing van afvalwater te
Shut.

In de brief aan Adri-
aens, gedateerd 20 no-
vember 2014, laat White-
man weten in de late och-
tend te hebben vergaderd
met minister Earl Balbor-
da van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning
(VVRP). ,,De aanleiding
van deze vergadering was
de problematiek die gere-
zen is naar aanleiding van
mijn beslissing tot sluiting
van de toegang tot Shut
voor lozing van afval en af-
valwater”, aldus de Ge-
zondheidsminister in zijn
brief. ,,Tijdens dit gesprek
werd het mij duidelijk dat
de lozing van beerputwa-
ter op dit moment niet vol-
op aan te bevelen is.” 

De redenen hiervoor
zijn dat het op dit moment
niet mogelijk is de inhoud
van de vacuümtrucks te
testen alvorens overge-
gaan wordt tot lozing. ,,De
lozing van chemisch af-
val, vet en olieafval kan
desastreuze gevolgen heb-
ben voor de waterzuive-
ringsinstallaties.” Verder
is er op dit moment be-
hoefte tot optimalisering
van het technisch functio-
neren van de zuiveringsin-
stallaties en is er behoefte
om het dienstrooster bij
deze installaties uit te brei-
den tot 24 uur.

Whiteman in zijn brief:
,,In het kader van het bo-

venstaande hebben wij be-
sloten om de toegang tot
Shut te heropenen voor de
bovengenoemde vacuüm-
trucks tot uiterlijk 1 febru-
ari 2015. In de tussentijd

zal het ministerie van
VVRP zorg dragen voor de
voorziening van de boven-
genoemde leemtes van 
de zuiveringsinstallaties.
Ook zal VVRP de moge-

lijkheid nagaan voor de
aanschaf van een speciale
zuiveringsinstallatie ten
behoeve van zoutwater-
houdend beerputafval
(schepen).”

Voor het lozen van che-
misch afval, vet en olieaf-
val zijn inmiddels afspra-
ken gemaakt met de Isla-
raffinaderij. De trucks die
chemisch afval moeten lo-
zen, rijden naar de raffina-
derij waar een speciale
centrale staat met een cen-
trifuge die de producten
uit het afval haalt die niet
gebruikt kunnen worden.
Deze worden vervolgens
in de fabriek verbrand.

Adriaens liet gisteren
tijdens een gesprek met
deze krant weten dat de
vissers die bij Shut een
lijntje uitgooien allerminst
tevreden zijn met de be-
slissing van de minister
om het verbod om daar te
storten, tijdelijk terug te
draaien. ,,Ze zijn heel
boos. Ze merken meteen
het effect van het niet lan-
ger lozen van afvalwater;
ze vangen meteen meer
vis. Ze willen niet terug
naar de oude gewoonte
waarbij er afval wordt ge-
stort. Ik heb met hen ge-
sproken en ze verteld dat
er een belofte is van de re-
gering dat er na 1 februari
definitief wordt gestopt
met de lozing en ik heb ze
om hun medewerking ge-
vraagd. Die hebben ze ook
gegeven en ze hebben 
ook gezegd zelf te zullen
controleren of er daadwer-
kelijk geen chemisch afval
wordt geloosd”, aldus
Adriaens.

1 Februari volgt definitieve stop voor lozing te Shut
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Paddenstoelen steken de kop op

Paddenstoelen: voortplantingsorgaan van schimmels. De regenbuien die verspreid op
het eiland zijn gevallen maken het eiland weer groen en zorgen er ook voor dat er
overal paddenstoelen de kop opsteken. Paddenstoelen zijn niets anders dan de voort-
plantingsorganen van schimmels die het ‘lichaam’ of mycelium onder de grond of in
rottend hout hebben zitten. Meestal is het mycelium niet te zien met het blote oog.
Alleen de periodieke productie van paddenstoelen is het bewijs dat zich schimmels in
de bodem bevinden. Er zijn tientallen soorten op het eiland, waarvan de meeste nog
niet zijn geïdentificeerd. FOTO MICHELLE DA COSTA GOMEZ

Venezolaanse atrakado’s krijgen 7 jaar cel
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De in Vene-
zuela geboren en nog
steeds wonende Y.C.M.J.
en W.A.L.G. zijn gisteren
elk veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van 7 jaar
voor het plegen van drie
gewelddadige overvallen
in een tijdsbestek van vier
dagen medio augustus
van dit jaar. 

De overvallen vonden
plaats bij Steak & Ribs
Restaurant, in de Jan Haa-
yenweg en bij Rancho De
Alex en bij alle overvallen
was er sprake van een

vuurwapen. In de uit-
spraak van gisteren wordt
uitgelegd: ,,De verdachten
hebben zich schuldig ge-
maakt aan zeer ernstige
feiten. Zij hebben samen
in een tijdsbestek van vier
dagen drie gewelddadige
overvallen gepleegd en
een poging daartoe, waar-
bij zij de slachtoffers met
een vuurwapen of een
daarop gelijkend voorwerp
hebben bedreigd. Het ge-
recht kan hieruit redelij-
kerwijs maar één conclu-
sie trekken, namelijk dat
de verdachte en zijn mede-
dader vanuit Venezuela

zijn afgereisd naar Cura-
çao, enkel en alleen om
daar door middel van het
plegen van misdrijven
geld te verdienen. Het is
een feit van algemene be-
kendheid dat dergelijke
overvallen door de slacht-
offers als uitermate beang-
stigend worden ervaren.
De ervaring leert dat
slachtoffers van dergelijke
delicten daar doorgaans
nog lange tijd nadelige
psychische gevolgen van
ondervinden. Bovendien
vergroten dergelijke ge-
weldsdelicten de gevoe-
lens van angst en onveilig-

heid in de maatschappij.
De verdachte is aan deze
gevolgen van zijn hande-
len volledig voorbijgegaan
en heeft zich uitsluitend
laten leiden door zijn stre-
ven naar geldelijk gewin.” 
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