
Antilliaans Dagblad Maandag 24 november 2014 3

Curaçao

Advertentie

Capaciteit SDKK 
in maart 100%
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de strafgevangenis SDKK wordt niet de volledige capaciteit gebruikt.
Pas per 1 maart 2015, als alle renovatieplannen volgens schema verlopen, zal de volle-
dige capaciteit weer gebruikt kunnen worden. 

Dit blijkt uit antwoorden van
de minister van Justitie op Sta-
tenvragen van Gilmar Pisas
(PS), Zita Jesus-Leito (PAR) en
Winifred Raveneau (PS). Nelson
Navarro legt uit: ,,SDKK telt 305
cellen voor mannen, waarin 1, 2,
3 of 4 personen gehuisvest kun-
nen worden. Dit aantal cellen
heeft een capaciteit van 568 bed-
den. Er zijn op dit moment 145
bedden buiten gebruik. SDKK
heeft nu dus een capaciteit van
506 plaatsen. Voor wat betreft
de vrouwen is er een beddenca-
paciteit van 55.”

In de antwoorden worden ook
nog wat cijfers genoemd. Zo zijn

in september van dit jaar 545
overvallen geregistreerd waar-
van er 59 (11 procent) zijn opge-
lost. Aan boetes is dit jaar tot en
met september een bedrag van
724.836 gulden geïnd. 

Tot slot blijkt uit de antwoor-
den dat dit jaar werk uitgevoerd
is of wordt door consultants bij
Justitie voor een bedrag van
1.286.200 gulden. Dit geld is be-
stemd voor werkzaamheden uit-
gevoerd door de Stichting Over-
heidsaccountantsbureau (Soab),
de Inter-Continental University
of the Caribbean (ICUC) en de
commissie Römer. Soab voert
voor een totaalbedrag van

386.200 gulden de volgende
werkzaamheden uit: onderzoek
naar de politiegarage, bureau
bijzondere wetten, de in- en ver-
koopafdeling van SDKK, quicks-
can toelatingsorganisatie, mate-
riaalbeleid SDKK en een audit
naar het informatiesysteem bij
de politie. Verder implemen-
teert Soab het operationeel be-
leidsrapport van Justitie. ICUC
doet een onderzoek naar een be-
ter onderwijssysteem voor het
korps politie (400.000 gulden)
en de commissie Römer deed
het ‘Pretu’-onderzoek en onder-
zocht de rol van de politieleiding
hierin (500.000 gulden). 

Zwemmen voor zieke kinderen

De stichting Mucha pa Mucha is gisteren van start gegaan met een
zwemmarathon voor kinderen. Die konden hun baantjes laten spon-
soren om zo geld in te zamelen voor de kinderafdeling van het
Sehos, zodat zieke kinderen een aangenamer verblijf krijgen in het
ziekenhuis. Er was ook een veiling van spullen en prijzen die ter
beschikking waren gesteld door bedrijven. Een bal van de World
Series van honkbalcoach Hensley Meulens en shirts van voetballers
Jetro Willems en Gregory van der Wiel werden verloot. De geschatte
opbrengst van de actie bedraagt rond de 30.000 gulden. 
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Overval op wasserij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een wasserij aan
de Cas Coraweg is vrijdagavond
overvallen. Daarbij is een man
gewond geraakt. De politie kreeg
de melding om 21.10 uur. Bij
aankomst bleek een Chinese
man schotwonden te hebben

aan een arm en een been. De
overvallers zijn gevlucht met een
bestelwagen, die voor de winkel
stond. De vluchtauto werd door
de politie aangetroffen op de Ka-
ya Ogete. De bestelwagen is in
beslag genomen voor nader
onderzoek.

Overvallers Montaña in de kraag gevat
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft za-
terdagavond rond 22.00 uur
twee overvallers op heterdaad
betrapt, vlak nadat ze een overval
hadden gepleegd bij een toko

aan de Kaminda Venanvio Ise-
nia.

De politiepatrouille werd er
door een burger op aangespro-
ken, waarna een achtervolging
werd ingezet. Van de drie over-

vallers wist er eentje te ontko-
men, de jongens M.M.W. en
G.B. van 14 en 17 jaar werden
wel in de boeien geslagen. Een
wapen werd in beslag genomen,
de jongens zitten vast. 

‘Thuis wachten op antwoord’ 

De fractievoorzitter van MFK
ging vrijdag in de Staten tekeer
nadat hij van Franco te horen
kreeg dat hij gedurende de twee-
de ronde antwoord zou krijgen
op een tijdens de eerste ronde
door hem gestelde vraag. ,,Ik
weet niet wat erger is. De rege-
ring of jij met hetgeen je nu aan
het doen bent met de democra-
tie. Ik stel nu geen vraag en ik
wil ook geen antwoord van jou
want ik ben niet geïnteresseerd.
Ik heb een vraag gesteld tijdens
de eerste ronde. Ik vraag me af
wat voor zin het heeft deze zaal
te betreden tijdens een openbare
Statenvergadering en vragen te
stellen. De minister reageert op
mijn opmerkingen maar mijn
vraag blijft onbeantwoord. Dan
wordt mij nu gezegd dat ik mijn

vraag in de tweede ronde weer
moet stellen. En als de minister
me dan ook geen antwoord
geeft? Moet ik dan thuis op het
antwoord wachten?” 

Schotte vervolgde: ,,Foei Sta-
tenvoorzitter. Het is een omissie
van de regering om niet te ant-
woorden en het is respectloos
van de Statenvoorzitter wat hij
doet met de democratie. Hij
schopt tegen de democratie en
vertrapt daarmee alle rechten
van de Statenleden in deze zaal.” 

Schotte werd in de Statenzaal
gesteund door Cooper - behalve
collega’s ook beste vrienden - die
eiste dat Franco zou laten onder-
zoeken of er inderdaad sprake
was schending van het Regle-
ment van Orde. ,,Het is belang-
rijk dat je dit niet meer doet”, zo
zei Cooper tegen de Statenvoor-
zitter. 

101 Chauffeurs op de bon
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens een ver-
keerscontrole zijn 384 auto’s ge-
controleerd, waarbij 101 boetes
zijn uitgedeeld. Dit gebeurde
onder meer voor het rijden zon-
der gordel, rijden zonder geldig

rijbewijs en doordat autopapie-
ren niet in orde waren. Tijdens
de controle werden vier perso-
nen aangehouden omdat zij ille-
gaal op het eiland verblijven, een
Venezolaanse man en drie Ja-
maicaanse vrouwen. 
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