
Momenteel zijn de opknap-
werkzaamheden gestrand. Het
park is sinds november vorig
jaar gesloten voor publiek. Ma-
riela Romero, secretaris van het
bestuur van Parke Tropikal ver-
telt: ,,Eerder dit jaar was er een
start gemaakt om het park op te
knappen. Maar na twee klachten
van buurtbewoners met betrek-
king tot geluidsoverlast, is het
bestuur van het park nu ver-
plicht om diverse vergunningen

aan te vragen.” Bert Isenia, de
parkmanager valt haar bij: ,,Wij
waren bezig met snoeiwerk en
om te voorkomen dat er bijvoor-
beeld witte mieren in de bomen
zitten. Maar door de klachten
van buurtbewoners moeten wij
nu wachten. Onze handen zijn
gebonden. Morgenochtend heb-
ben we een afspraak met de
dienst Ruimtelijke Ordening en
Planning (ROP). Het kan na-
tuurlijk niet dat je bijvoorbeeld

290 bomen hebt en voor iedere
boom een aparte vergunning
aan moet vragen. Over dat soort
dingen gaan wij morgen pra-
ten.” Het bestuur van Parke Tro-
pikal kampt daarnaast met een
betalingsachterstand en oplo-
pende schulden. Nadat zij eer-
der dit jaar de noodklok luidden,
hebben zij een goed gesprek met
minister Ben Whiteman van Ge-
zondheid, Milieu en Natuur ge-
had. De minister zegde in febru-

ari een extra subsidie van
40.000 gulden toe, in plaats van
de oorspronkelijke 19.000 gul-
den. Tot twee weken geleden
hoorde Romero niks meer over
de toegezegde subsidie. Rome-
ro: ,,We zakken steeds verder
weg in de schulden. Als we in-
derdaad de subsidie krijgen die
ons beloofd is, dan zouden wij
binnen zes maanden weer open
kunnen gaan. Maar momenteel
moeten we nog afwachten. Het
is zelfs zo erg dat Isenia het voer
voor de dieren in het park uit ei-
gen zak moet betalen. Ik werd
op een gegeven moment ontzet-
tend boos en teleurgesteld. Wij
doen dit werk vrijwillig voor Cu-
raçao, voor de gemeenschap en
voor de kinderen. Toen ik twee
weken geleden minister-presi-
dent Ivar Asjes op de radio hoor-
de, heb ik onmiddellijk de stoute
schoenen aangetrokken. Ik ben
samen met Isenia naar de radio-
studio gereden en heb toen drie
kwartier met Asjes op de par-
keerplaats gesproken en hem
verteld dat we echt hulp nodig
hebben.” Isenia valt haar weer
bij: ,,Je werkt met passie en het
park is gratis toegankelijk voor
de gemeenschap. We werken
aan een betere toekomst en dan
is het niet leuk als je wordt
tegengewerkt vanuit je eigen ge-
meenschap.” Het gesprek met
Asjes verliep positief. Romero:
,,Asjes heeft 45 minuten ge-
luisterd. Hij was zeer vriendelijk
en heeft ons te woord gestaan.
Hij vertelde ons dat hij geen idee
had in wat voor staat het park
verkeert. Hij heeft het vervol-
gens in de ministerraad bespro-
ken en morgen beslissen de mi-
nisters over de toekomst van het

park. Ik ben er van overtuigd dat
de ministers op een lijn zitten.
Ze zien het belang van het park
in. Het gesprek met Asjes heeft
een hoop in gang gezet,
waardoor wij morgen ook een
gesprek over de vergunningen
hebben.” Als eerste moet het be-
stuur van het park de financiële
situatie herstellen. Alle financië-
le stukken zijn inzichtelijk, zoals
het jaarplan 2013 en de subsidie-
aanvragen voor 2015. ,,Wij gaan
eerst kijken hoe we het park op
korte termijn weer open kunnen
laten gaan. Hiervoor moeten we
bomen kappen en nieuwe paden
aanleggen. Momenteel is het
park gevaarlijk. We zijn slechts
open voor selecte groepen van
bijvoorbeeld middelbare scholen
en de universiteit.” 

Naast crisismanagement kijkt
het bestuur echter ook vooruit.
De volgende stap is het master-
plan. Romero: ,,Wij hebben een
masterplan gemaakt waarin de
uitbreiding van het park tot een
groot recreatiegebied wordt be-
schreven: ‘Central Park New
York like’. Het is een uniek idee
voor een land in het Caribisch
gebied. Een groot groen park
midden in de stad. Wij willen
dan het Kabouterbos en Parke
Tropikal met elkaar integreren
tot een park van 30 hectare. In
het hele gebied, tot aan Zuiker-
tuintje, is namelijk sprake van
een probleem met de afwate-
ring, omdat de damwanden niet
optimaal zijn. Daar willen we
iets aan veranderen. Wij hebben
dit masterplan aan Asjes voorge-
legd en hij heeft ons gevraagd
van het plan een business case te
maken. Daar zijn we momenteel
mee bezig.”
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Vandaag hebben Bert Isenia (links) en Mariela Romero (rechts) een
gesprek met de dienst Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP)
over de vergunningaanvragen om de verbouwing van Parke Tropikal
voort te kunnen zetten. FOTO MARIANNE VAN EXEL 

Parke Tropikal aan
bod in ministerraad
Deze week beslissing over toekomst 

Van een onzer verslaggeefsters 
Willemstad - Vandaag wordt er beslist over de vergunningaanvragen om de verbou-
wing van Parke Tropikal voort te kunnen zetten en morgen wordt de financiële toe-
komst met betrekking tot de toegezegde extra subsidie in de ministerraad behandeld. 


