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Positieve cijfers voor toeristische sector
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De toeristische sector heeft een
goede oktobermaand achter de rug. Het verblijfstoerisme zag een groei van 12 procent,
de sterkste groei tot nu toe in 2014. In totaal
kwamen er 41.414 toeristen naar Curaçao,
ruim vierduizend meer dan in 2013. Dat blijkt
uit cijfers van het Curaçaos Toerismebureau
(CTB).
Vooral Zuid-Amerika
deed het goed in deze
maand met een plus van
27 procent. Noord-Amerika en het Caribisch gebied
blijven achter met dalingen van respectievelijk 10
en 14 procent.
Ook in absolute getallen
was Zuid-Amerika (16.117
toeristen) de beste markt
in oktober. Uit Europa
kwamen 15.898 mensen.
Vooral Venezuela is een
sterk aantrekkende markt
met een groei van 35 procent ten opzichte van een
jaar eerder. Het buurland
was goed voor 12.294 bezoekers. Het toerisme uit
Nederland groeide met 6
procent naar 11.908 mensen. Overigens blijven de
Nederlanders wel langer
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dan de Venezolanen. Zoals heel het jaar al het geval is, daalde het bezoek
uit de Verenigde Staten in
oktober met 13 procent
naar 3.384 toeristen. CTB
tekent daarbij aan een positieve wending te verwachten nu JetBlue is begonnen met rechtstreekse
vluchten vanuit New York.
In de eerste tien maanden van 2014 kwamen
366.150 toeristen naar Curaçao, tegenover 362.002
vorig jaar. Dat is een stijging van 1 procent. Europa
blijft over deze periode de
grootste met 153.464 verblijfstoeristen, een plus
van 6 procent.
Het toerisme bracht volgens CTB en het ministerie van Economische Ontwikkeling tot nu toe 618,1
miljoen gulden op voor de
economie van Curaçao.
Europa is goed voor 283
miljoen,
Zuid-Amerika
bracht 172,7 miljoen gulden binnen en NoordAmerika 102,5 miljoen.
Hoewel oktober voor
het cruisetoerisme nog
laagseizoen is, was er opnieuw een positieve ontwikkeling. Het aantal bezoekende schepen steeg
van 16 naar 20, het aantal
passagiers groeide met 29
procent naar 45.357. In
2014 zetten tot nu toe in
totaal 488.789 cruisetoeristen voet aan wal, een
stijging van 12 procent.

De Curaçaose tennisprof Jean-Julien Rojer gaf afgelopen zaterdag een demonstratie op de banen van RCC te Mon
Repos. Tijdens het evenement zaterdag werd Rojer op zijn geboorte-eiland in het zonnetje gezet en geëerd voor zijn
topprestaties tijdens zijn tour langs alle werelddelen. Na afloop namen de bekende tennisser en zijn familie een
schilderij van Rojer ontvangst.
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Debat over lening voor ziekenhuis
Van onze correspondent
Den Haag - De lening(en)
die Nederland aan Curaçao verstrekt ten behoeve
van de bouw van het nieuwe ziekenhuis komen
woensdag aan de orde in
een debat van de Tweede
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met minister Ronald Plasterk
(PvdA).
Op verzoek van de Kamer is dit onderwerp aan
de agenda toegevoegd van
een reeds gepland overleg
over het functioneren
van het College financieel
toezicht (Cft). Met name
de VVD is uiterst kritisch

over de financiering door
Nederland van het nieuwe
hospitaal in Otrobanda.
De liberalen hebben de
kwestie eerder aangekaart
bij Plasterk, maar die verschool zich toen achter het
College financieel toezicht. Als dat een positief
advies geeft over een lening aanvraag uit Willemstad is Nederland ingevolge de Rijkswet financieel
toezicht verplicht over de
brug te komen.
De VVD ageert er tegen
dat het land Nederland
daarmee een ‘Curaçaos
risico’ in de eigen landsbegroting importeert zon-
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der dat de Kamer er iets
over te zeggen heeft.
Bovendien heeft de fractie
- overigens net als andere
partijen - sterke twijfels
of het ziekenhuis wel
kostendekkend te exploiteren is.
Vragen zijn er ook over
het verzoek van het kabinet Asjes om het volledige
bedrag van de lening (tot
op dit moment 250 miljoen gulden) in één keer
over te maken terwijl de
bouw zeker drie jaar in beslag neemt en de bouwer
achteraf en in fasen wordt
betaald.
De kritiek sluit aan bij
de vraagtekens die de Kamer al langer plaatst bij
het totale functioneren
van het Cft. Men vindt dat
het College te lankmoedig
optreedt jegens de regeringen in Willemstad en Philipsburg.
Ondanks het (miljoenen kostende) toezicht
heeft het Cft 4 jaar na zijn
aantreden nog altijd geen
volledig en realistisch

beeld van de financiële
positie van de overheidsnv’s op Curaçao en is
het op Sint Maarten nog
nooit gelukt de begroting
op tijd vastgesteld te krijgen.
Voor het debat met
Plasterk is 2 uur uitgetrokken.

