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Curaçao

Rijkseenheidmonument geverfd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse Antillen bestaan niet meer.
Binnen het Koninkrijk kraakt en piept het soms en soms
zelfs regelmatig; in de relatie tussen Nederland en Aruba
bijvoorbeeld, en tussen Nederland en Sint Maarten;
gezien de aanwijzingen van de Rijksministerraad en de
grote spanningen daarover. 

Curaçao lukt het maar niet om
het intern eens te worden over
wie er in Evaluatiecommissie
Rijkswetten moet plaatsnemen.
En op de BES (Bonaire, Sint Eu-
statius en Saba) gaan er regel-
matig stemmen op om de nu
wel zeer nauwe relatie met het
‘moederland’ te herzien, waarbij
Statia - ooit het enige eiland
waarbij de meerderheid van de
bevolking behoud van het
Nederlands-Antilliaanse staats-
verband wenste - zelfs binnen-
kort een referendum houdt over
de gewenste staatkundige ver-
houding met Nederland en de
rest van de BES. Kortom, na
1986 (de ‘status aparte’ en daar-
mee de geboorte van het Land
Aruba en volgens velen het be-
gin van het eind van de Antillen)
en 10-10-’10 (de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen en
het ontstaan van het Land Cura-
çao, het Land Sint Maarten en de

Openbare Lichamen BES als in-
tegraal onderdeel van Neder-
land) is er nog altijd volop dis-
cussie en beweging, en wordt
nog steeds gezocht naar de beste
vorm en de juiste onderlinge
banden. Maar in al dat gewoel
staat het Rijkseenheidmonu-
ment bij de Fokkerweg al decen-
nia als een huis. Een stevig fun-
dament met daarop de histori-
sche woorden die nog
regelmatig door politici en we-
tenschappers in de mond wor-
den genomen: ‘Steunend op ei-
gen kracht, doch met de wil el-
kander bij te staan’. Historisch,
maar nog zo actueel alsof het
gisteren was. Vanuit het funda-
ment vliegen de zes vogels - de
één groter dan de ander - weg;
ieder een andere koers met een
eigen richting, maar alle met be-
houd van de band met het fun-
dament. Afgelopen week kreeg
dit bijzondere monument een

nieuw verfje. Ook eromheen is
het verfraaid. Een goede zet van
de regering. En ook al valt het de
duizenden automobilisten die er

dagelijks over de Schottegatweg
en de Rijkseenheid Boulevard
langs rijden niet altijd meer op,
het Rijkseenheidmonument

heeft een grote symbolische be-
tekenis en waarde voor alle in-
woners van Curaçao en de ande-
re eilanden.

Schilders zijn druk met rollers in de weer om het monument weer netjes in de verf te zetten. 
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Curaçao zit niet stil met be-
trekking tot ebola. De regering is
zich ervan bewust dat het land
rekening moet houden met de
kans, hoe klein ook, dat een per-
soon besmet met het ebola-virus
op Curaçao terecht kan komen.
Zo hebben minister-president
Ivar Asjes (PS) en minister van
Gezondheid Ben Whiteman
(PS) ingestemd met de aanschaf
van attributen met betrekking
tot het detecteren en de moge-
lijkheden tot isolatie van een
mogelijke patiënt. Het gaat hier-
bij om een ‘advanced travelers
informatiesysteem’ en om de
aanschaf van een ‘isolatiecabi-
ne’”, legt epidemioloog Izzy
Gerstenbluth uit. 

Volgens Gerstenbluth gaat
het in de eerste plaats om het de-
tecteren van een mogelijk geval.
De epidemioloog legt het traject
verder uit: ,,Vervolgens wordt
een test afgenomen, die naar
Nederland wordt gestuurd. Die
test kan op vijf plekken ter
wereld worden gedaan, een van
die plekken is Rotterdam. Als
blijkt dat de test positief uitvalt,
moet de patiënt geïsoleerd wor-
den. Dat kan door middel van
een bestaande container die
wordt aangepast naar criteria
van de World Health Organiza-
tion (WHO). Dat zijn wij van
plan op de luchthaven te imple-
menteren. Daarnaast zijn er be-
staande containers. 

De regering heeft aangegeven
een dergelijke cabine aan te
gaan schaffen. Deze zal waar-

schijnlijk bij het Sehos worden
geplaatst.” Het advanced trave-
lers informatiesysteem is be-
doeld om vroegtijdig meer infor-
matie te kunnen verschaffen
over het reisgedrag van reizigers
aan de autoriteiten die te maken
hebben met grensbewaking.
Het is een softwaresysteem uit

de luchtvaart. Daarnaast is er
momenteel een beperkt aantal
‘adequate coveralls’ aanwezig.
Volgens Gerstenbluth zouden
hier op Curaçao meer van moe-
ten zijn, maar is het moeilijk om
aan preventiepakken te komen,
omdat veel landen momenteel
‘knokken’ om zo’n pak te be-

machtigen. ,,Wij zijn bezig om
deze preventiepakken te krijgen
in samenwerking met de Pan
American Health Organization
(Paho) en met de Nederlandse
regering.”

Sehos-woordvoerder Bob
Harms geeft aan dat het Sehos
slechts een schakel is in de keten

van instanties die in een derge-
lijk geval tot actie moeten over-
gaan. Hij legt uit dat het Sehos
tijdelijk een micro-biologisch
arts heeft aangenomen die sa-
men met de afdeling hygiëne-
en infectiepreventie bezig is met
het opstellen van een landelijk
protocol in het geval van een be-
smetting. ,,Hierin staan de stap-
pen beschreven indien een geval
gesignaleerd wordt.”

Regering bereidt zich voor
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat de besloten vennootschap 
RACING GOURMENT B.V.  een verzoekschrift heeft ingediend ter 
verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 
28), zoals gewijzigd van een KOFFIEHUIS- EN EEN RESTAURANT A 
VERGUNNING voor de lokaliteit van het perceel “RACING GOURMET” 
gelegen te VEERIS NR. 27 UIT F-13, SAMBIL CURAÇAO, alhier, en 
tevens ter verkrijging  van de navolgende toestemmingen:
 -  ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.

Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

De Sectordirecteur AZ
mr. N.V. Ribeiro
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat de heer HONGBAI 
WU  een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge de 
Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28), zoals gewijzigd van 
een SLIJTVERGUNNING voor de lokaliteit van het perceel “WAN XING” 
gelegen te SANTA ROSAWEG NR. 296, alhier. 

Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

De Sectordirecteur AZ
mr. N.V. Ribeiro
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