
Morgen is er overleg van de
commissie met de ministers van
Financiën, José Jardim (PAIS),
en van Verkeer, Vervoer, Ruim-
telijke Planning, Earl Balborda
(PNP). Dan moeten er afspraken
worden gemaakt. Dat zegt PNP-
leider Humphrey Davelaar. ,,We
hebben opnames gemaakt en
we hebben informatie gekregen
van experts. In de Roodeweg
hoeft er niet veel te gebeuren. Er
zijn maar één of twee huizen
waar iets aan gedaan moet wor-
den. Daar is snel herstel moge-
lijk.” In de Breedestraat zijn en-
kele gebouwen in slechte staat,
die moeten worden opgeknapt.
,,Aan het begin van de straat gaat
het bijvoorbeeld om het roze ge-
bouw en in het midden een ge-
bouw dat Madam heet. Hiervoor

is een noodherstelplan nodig.”
Het gaat dan om problemen met
bijvoorbeeld een gammele goot
of een slechte muur. Die moeten
gerepareerd worden: ,,Dat is niet
alleen gevaarlijk voor carnaval,
maar ook voor het winkelend
publiek.” 

De MFK wees hier al eerder
op: ,,Als er op de Roodeweg een
gevaar dreigt van instortende
panden, dan moet dat het hele
jaar door aandacht krijgen van
de hele regering en niet alleen
aan de orde komen als er een
carnavalsoptocht georganiseerd
wordt”, liet de fractie al voor de
wandeling weten. Ook de Fun-
dashon Adelanto Domi Abou
pleit voor een duurzaam carna-
valsbeleid en in plaats van ad-
hocbeslissingen. Er is een com-

missie samengesteld die zich zal
richten tot minister Balborda be-
staande uit verschillende ver-
tegenwoordigers uit de wijk en
vertegenwoordigers van het car-
naval. 

De regering liet gisteren via
een persbericht weten dat de
route voor carnaval en seú 2015
op de agenda voor de Raad van
Ministers van volgende week
staat. Dan zullen ook deskundi-
gen van verschillende betrokken
diensten worden uitgenodigd,
zoals de brandweer, politie, ROP
en het Rode Kruis. Volgens de
experts die gisteren meeliepen is
het mogelijk om de route veilig
te maken voor carnaval, zegt Da-
velaar. Het zijn dezelfde experts
die eerder minister Balborda ad-
viseerden om de route te wijzi-

gen: ,,Toen dachten ze dat er
geen geld beschikbaar was voor
een herstelplan.”

Besloten is een verslag van de
inspectietocht naar de regering
te sturen. Dit wordt vrijdag be-
sproken met beide ministers.
,,Er moet een noodherstelplan
komen en daar zal geld voor
moeten worden vrijgemaakt.
Maar er moet daarna ook een al-
gehele inspectie komen voor de
langere termijn.” Volgens Dave-
laar zijn sommige huizen er zo

slecht aan toe dat de eigenaars
aangesproken moeten worden
op de noodzaak om hun panden
op te knappen. ,,Dat kan volgens
de wet afgedwongen worden.”

De PNP-leider vertrouwt erop
dat er geld gevonden wordt voor
een noodherstelplan: ,,De mi-
nister is al bezig met het zoeken
naar geld.” Davelaar wil dat er
morgen een tijdschema komt
voor het plan. En dan moet er
daarna een plan gemaakt wor-
den voor structureel herstel.
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Morgen overleg
over carnavalsroute
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na de wandeling van Statenleden van de commissie Verkeer en Vervoer
en andere parlementariërs door de Roodeweg en Breedestraat in Otrobanda is de con-
clusie dat de route voor het carnaval niet gewijzigd hoeft te worden.

Volgens Wescot-Williams is UP-
leider Theo Heyliger, de win-
naar van de verkiezingen, niet
akkoord gegaan met de kandida-
ten die de Democratic Party
(DP) van Wescot had voorgedra-
gen. ,,Hij accepteerde liever de
twee kandidaten van Cornelius

de Weever die hij heeft voorge-
dragen als kandidaat-ministers.
Een van deze kandidaten is de
oom van Cornelius de Weever,
Leroy de Weever. Dit is gebeurd
nadat de DP haar kandidaten
had voorgedragen”, zo liet Wes-

cot-Williams gisteravond weten.
Heyliger zou de kandidaten

van De Weever hebben geaccep-
teerd, terwijl zou zijn afgespro-
ken dat de DP kandidaten mocht
voordragen. Reden voor Wescot-
Williams om als Statenvoorzit-

ter op te stappen. ,,Toen ik tot
die conclusie kwam, was het vol-
gende wat mij te doen stond af-
stand nemen van het voorzitter-
schap van het parlement.”

Hoewel De Weever nog altijd
deel uitmaakt van de DP, lijkt

het erop dat hij van de partij af-
stand doet. Eerder al sloot hij
zich aan bij Heyliger, waardoor
er een meerderheid ontstond
van UP (7 zetels), De Weever en
Leona Marlin-Romeo in het par-
lement. Het opstappen van Wes-
cot-Williams heeft dus geen di-
recte gevolgen voor de vorming
van een nieuwe regering. 

Heyliger gaat in op voorstel De Weever

Een van de gebouwen die opgeknapt moeten worden is dit roze
gebouw. FOTO YVES COOPER
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