
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartij
MFK heeft voor de derde keer
per brief aan minister José Jar-
dim van Financiën vragen ge-
steld over het toedrachtonder-
zoek van PricewaterhouseCoo-
pers bij de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten
(CBCS).

In de brief brengt fractieleider
Gerrit Schotte Jardim in herin-
nering dat hij al op 4 februari
van dit jaar aan de bewindsman
vroeg of deze het rapport van
PWC had ontvangen. Schotte
wil een antwoord hierop en ook
op de vraag hoe lang Jardim nog
zal weigeren om de Staten ken-
nis van het rapport te laten ne-
men. 

Omdat een reactie van Jardim
uitbleef, werden de vragen we-

derom op 15 april door partijge-
noot Amerigó Thodé aan de mi-
nister gesteld. 

De fractieleider stelt in zijn
brief dat de minister zelfs in de
pers beloofde het rapport zo snel
mogelijk gelijk bij het verschij-
nen ervan aan de Staten te stu-
ren. 

Maar de minister komt zijn
belofte niet na, aldus Schotte.
,,Kan het zijn dat de inhoud van
het rapport zo vernietigend is
voor de president van de Centra-
le Bank dat u het niet in de pu-
bliciteit durft te brengen?” 

Tromp heeft in de ogen van
Schotte een reeks van schanda-
len op zijn naam staan, zoals de
financiering van de politieke
campagne voor optie ‘Ja’ bij het
referendum, een ongeoorloofde
lening aan Aqualectra en de

Harbour Authority van Sint
Maarten, en het regelen van
baantjes voor familieleden zon-
der dat er een open sollicitatie
was. 

De exorbitante reisjes van de
directeur die door de bank wer-
den betaald en het gebrekkige
toezicht bij de Girobank ter be-
scherming van een vriend, en de
hulp aan de FCIB bank van John
Deus worden ook in dit verband
genoemd. 

,,Gelet op deze schaamteloze
schandalen is het niet raar dat
Emsley Tromp en zijn bondge-
noten de afgelopen jaren zoveel
moeite hebben gedaan om te
voorkomen dat hij in een offici-
eel rapport wordt aangeklaagd
voor alle schandalen waarbij hij
betrokken was en alle gevolgen
daarvan voor hem.”

Jardim staat nu volgens
Schotte op een kruispunt waar
hij de keus heeft om medeplich-
tig te zijn aan het verhullen van
schandalen of zijn imago van
een integer persoon bij te stel-
len. 
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Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Heerlijke verse Noordzee tong, 
Schotse Zalm, Noorse Skrei 

en deze week de laatste week van de  

Limburgse Asperges.

Eremedaille voor Curaçaose burgers

Lucille George-Wout, de gouverneur van Curaçao, heeft maandag
Curaçaose burgers gedecoreerd met een eremedaille. Deze kregen
ze als blijk voor hun bijzondere verdiensten tijdens het koninklijk
bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in
november 2013. De gouverneur reikte de medailles uit namens de
koning. FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR

Breuk
binnen
KLA
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een deel van het
bestuur van de buitenparlemen-
taire partij KLA van Christopher
Middelhof is opgestapt. 

Middelhof verklaarde gisteren
bij TeleCuraçao binnenkort de
namen van de nieuwe bestuurs-
leden bekend te maken. Volgens
één van de opgestapte bestuur-
sleden vielen er onlangs harde
woorden bij een vergadering.
Dat was voor dit voormalig be-
stuurslid reden om de politie te
bellen.

Middelhof verklaarde niet op
de hoogte te zijn dat de politie
verzocht was om te komen. Dat
zou in zijn afwezigheid zijn ge-
beurd. 

Eén van de afgetreden leden
beschuldigde de politiek leider
ervan nu een bestuur te hebben
waarin alleen maar Middelhof
zelf en twee familieleden zitting
hebben. 

Maar dat wordt door de leider
weersproken. Een van de voor-
malige bestuursleden zou vol-
gens hem niet langer te handha-
ven zijn omdat hij van valse
merken voorziene kleding ver-
koopt. Dat zou de goede naam
van de partij schaden. 

‘Milieu
keert zich
tegen ons’
Gemis integraal milieubeleid, visie, controle
en geld om problemen op te lossen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als wij de vijand zijn van de natuur, dan
valt de natuur ons op zijn beurt ook aan. Neem de ver-
vuiling van de wateren rond Curaçao, waar toeristen
vroeg of laat last van gaan krijgen. Neem de muggen-
overlast bij Rif.

,,Als er geen integraal beleid
is, dan worden we de vijand van
het milieu en keert het milieu
zich uiteindelijk tegen ons.” De
scherpe woorden van Statenlid
Omayra Leeflang die daarmee
de vinger op de zere plek legt:
geen beleid, geen visie, jaren-
lang geen controle en geen geld
om de problemen op te lossen.
Dit alles is naar voren gekomen
in de Statenvergadering gisteren
waarbij de minister van Gezond-
heid, Milieu en Natuur (GMN),
Ben Whiteman (PS) uitgeno-
digd was om te debatteren over
de vervuiling van de wateren
rond Curaçao. Nadat alle Staten-
leden het woord hadden ge-
voerd, kondigde de minister aan
nog een week nodig te hebben
om alle vragen te beantwoorden.
Temeer ook omdat het vragen
zijn die niet alleen zijn porte-
feuille betreffen, maar bijvoor-
beeld ook de minister van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning (VVRP). In de vragen-
ronde en presentaties van de
Statenleden zijn verschillende
voorbeelden naar voren geko-
men van plekken waarbij Cura-
çao zich kan afvragen hoe
schoon het water is. Maar er is
ook aandacht gevraagd voor de
vervuilers. Melvin Cijntje (PS)
en ook Glenn Sulvaran deden
verslag van hun ronde langs de
baaien en kusten van Curaçao.

Zij uitten daarbij hun zorgen
voor het toerisme en de bevol-
king in het algemeen. Genoemd
zijn de beerputten van wijken
die in het zeewater geloosd wor-
den, dicht bij hotels. Genoemd
zijn Koraal Specht en de wateren
ten noorden van Sea Aquarium
en de hotels aldaar, maar ook
Jan Thiel en de resorts die hun
afvalwater in zee lozen, het niet
functionerende pomphuis bij
Marie Pampoen en het Juliana-
plein in de stad, waardoor water
in het Waaigat geloosd wordt,
het water aan de noordkant dat
vervuild wordt door wijken als
Schelpwijk en Brievengat die lo-
zen bij Playa Kanoa. Ook bij Ko-
redor en Holiday Inn worden
problemen geconstateerd, ei-
genlijk langs het hele Rifgebied.
Om maar niet te spreken van de
baai van Piscadera, waarin vuil
water van Klein Hofje terecht
komt en de Sint Annabaai (de
haven). Zita-Jesus Leito (PAR)
ging vooral de vervuilers na. Zo
vroeg zij zich af hoe de regering
omgaat met vervuild regenwater
- modder, afval en plastic - dat
uiteindelijk de zee in stroomt,
maar ook vervuiling door olie
door de raffinaderij en schepen
en de grote trucks die beerputaf-
val dumpen bij Shut.

Verandering mentaliteit nodig

MFK wil
duidelijkheid

CBCS
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