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‘OM moet
kritisch
blijven’
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) moet objectief blijven, kritisch blijven, gepaste afstand houden en
stoppen met stemmingmakerij. Dat staat in een brief
van advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester
Peterson.
De brief, die slechts naar een
selectie van de pers is gestuurd,
is ook te lezen op de website van
MFK-leider Gerrit Schotte. ,,Dit
OM moet stoppen met burgers
op dit eiland publiekelijk aan de
schandpaal te nagelen. Geconcludeerd moet worden dat sprake is van een ernstige vorm van
goedkope stemmingmakerij”,
zo stelt het duo. Het Openbaar
Ministerie moet haar voorbeeldfunctie vervullen, menen de advocaten. Aanleiding voor de aanval op het Openbaar Ministerie
is het feit dat officier van justitie
Gert Rip tijdens de inhoudelijke
behandeling van de zaak Magnus vorige week aangaf dat loterijbaas Robbie dos Santos in de
ogen van het OM nog altijd verdachte is in de zaak Maximus,
die onderzoek doet naar de intellectuele daders van de moord op
politicus Helmin Wiels.
Volstrekt
onaanvaardbaar,
stellen Sulvaran en Peterson.
,,Als verdachte wordt aangemerkt alleen ‘degene te wiens
aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden
van schuld aan enig strafbaar
feit voortvloeit’. Ondanks het feit
dat de rechter heeft vastgesteld
dat er juist ten aanzien van Dos
Santos daar geen sprake van is,
deelt dit OM, dat duidelijk de
weg kwijt is, als slechte verliezer
mede dat Dos Santos verdachte
blijft.”
Het OM weigert dus de tunnel te verlaten en op zoek te gaan
naar de echte intellectuele daders, stellen ze. ,,Dat maakt dit
opsporingsapparaat levensgevaarlijk voor onschuldige burgers. Juist het OM heeft een aanmerkelijke zwaardere verantwoordelijkheid voor een eerlijke

gang van zaken. Niet past dat het
OM bij herhaling probeert in
strijd met een rechterlijke beslissing de publieke opinie ten nadele van onschuldige burgers te
bespelen.” Het lijkt er sterk op
dat de inzet van deze omstreden
benadering tot doel heeft om deze tunnelvisie in de ogen van het
publiek toch te kunnen doorzetten, ondanks het ontbreken van
redengevend materiaal, menen
Sulvaran en Peterson. Het handelen van het OM heeft op deze
wijze ‘alles van een wanhoopsactie’ in zich. ,,Een kat in het nauw
maakt rare sprongen. En dat
maakt dit OM levensgevaarlijk.”
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Tunnelvisie deel 2

Met name voor de KLM en Delta is het een voorwaarde dat de huidige terminal wordt vervangen door
een nieuw stationsgebouw.
Van onze correspondent
Kralendijk - Vertegenwoordigers van Air France-KLM, ArkeFly, Insel Air, Luchtverkeersleiding Nederland en de betrokken
ministeries komen deze week
naar Bonaire om over de toekomst van Flamingo Airport te
overleggen.
Voor donderdag staat er een
bijeenkomst op de agenda van
de eerder dit jaar door het Bestuurscollege ingestelde stuurgroep die de diverse scenario's
bestudeert om de luchthaven
versneld aan te passen aan de eisen van deze tijd.
Air France-KLM is op hoog ni-

Advertentie

Top over
vliegveld
Bonaire
veau vertegenwoordigd in de
persoon van Peter Hartman. De
vicevoorzitter van de Raad van
Bestuur van Europa's grootste
luchtvaartgroep is er een warm
pleitbezorger van Flamingo Airport te ontwikkelen tot een
transferpunt tussen Schiphol en
de Amerika's.
Door vluchten van KLM en
ArkeFly uit Amsterdam en
die van Skyteam-partner Delta
uit Noord-Amerika aan te laten sluiten op die van regionale
maatschappijen zoals Insel
ir en het Braziliaanse GOL kan
de luchthaven van Bonaire uitgroeien tot een zogeheten
'superhub'.
Voor met name de KLM en
Delta is het dan wel een voorwaarde dat de huidige verouderde en te krappe terminal wordt
vervangen door een nieuw stationsgebouw zodat transferpas-

Mannen mishandelen vrouw
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een vrouw is in
een woning in de Batavierwijk
door twee mannen mishandeld.
Bij aankomst van de politie verklaarde de bewoner van het huis
dat twee mannen zijn dochter
hadden mishandeld. De vrouw
had twee opgezwollen ogen. Het
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sagiers gedurende de overstaptijd voldoende comfort kan worden geboden.
Nieuwbouw met ruimte voor
aanvullende commerciële activiteiten zoals taxfree winkels
en restaurants is volgens het
Bestuurscollege sowieso noodzakelijk om het vliegveld rendabel te kunnen exploiteren en
zijn rol als aanjager van de lokale economie optimaal te laten
vervullen.
De Nederlandse partners in
de stuurgroep hebben Bonaire
steun toegezegd bij het zoeken
naar financiering voor het project dat inclusief inrichting
(waaronder bagagebanden e.d.)
een investering van circa 28 miljoen dollar vergt.
Morgen in het Antilliaans Dagblad een exclusief interview met de
topman van Air France-KLM
Peter Hartman waarin hij uit de
doeken doet waarom Flamingo
Airport samen met de luchthavens
van Curaçao en Aruba een belangrijke rol kan veroveren in het
passagiers- en vrachtvervoer van
Europa en Noord-Amerika naar
Latijns-Amerika.
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incident deed zich afgelopen
vrijdag omstreeks 20.45 uur
voor. Omstreeks 20.30 uur werd
de 22-jarige op Curaçao geboren
man B.A.R.D. aangehouden. De
verdachte is voorgeleid bij een
hulpofficier van justitie. De man
is lopende het onderzoek vast
gehouden.

