
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Het hele jaar
door zal er vanaf volgend
jaar worden gevlogen op
Curaçao vanuit Canada.
Hiermee wordt volgens de
Curaçao Tourist Board
(CTB) een hele nieuwe
markt toeristen aange-
boord. 

Tevens zal er vanaf eind
deze maand weer gedu-

rende de winterperiode
worden gevlogen van en
naar Toronto. Vanaf 2015
beginnen de vluchten die
het hele jaar zullen plaats-
vinden. Zowel vanuit To-
ronto als vanuit Montreal
zal dan rechtstreeks wor-

den gevlogen naar het ei-
land.

Air Canada vertrekt van-
af volgend jaar vanaf Mon-
treal op donderdag en op
vrijdag vanuit Toronto
met bestemming Curaçao.
Op zondag vliegen zowel

Sunwing als WestJet van-
uit Toronto naar Curaçao. 

Om de Canadees ken-
nis te laten maken met
Curaçao, heeft de CTB een
reeks aan promotionele
activiteiten op het land los-
gelaten. Zo gaf een team
van Curaçao uitleg over
het eiland op het evene-
ment ‘Curacao Meets
Montreal’ in Hotel Le 
Crystal. 

Van een onzer
verslaggevers
Philipsburg/Willem-
stad - Nederland ge-
draagt zich dictatori-
aal; dat stelt United
People-leider Theo
Heyliger. De man die
als grote overwinnaar
van de laatste verkie-
zingen op Sint
Maarten uit de bus
kwam laat in één
adem weten Neder-
land verantwoordelijk
te stellen voor alle
schade die door de
‘onconstitutionele
inmenging’ wordt
veroorzaakt.

Hiermee reageerde de
hoofdpersoon gisteravond
voor het eerst zelf op de
bijeenkomst van de Rijks-
minsterraad (RMR) waar-
in besloten werd dat
Nederland de screening
van kandidaat-bewindslie-
den naar zich toe haalt.
Deze bijeenkomst werd
alom in verband gebracht
met Heyliger. 

,,Op de manier waarop
Nederland zich gedraagt,
vraag ik mezelf oprecht af
waarom er elke vier jaar
verkiezingen worden ge-
houden. Waarom zouden
we niet gewoon de Neder-
landse regering, die niets
weten over Sint Maarten
en dictatoren willen zijn,
een regering voor ons

samenstellen?”, vraagt
Heyliger zich hardop af.

Als de Sint Maartense
regering niet binnen twee
weken akkoord gaat met
het onlangs door minister
Ronald Plasterk (PvdA)
van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties ge-
presenteerde pakket aan
maatregelen tegen de aan-
houdende integriteits-
schendingen, zal Neder-
land niet aarzelen op-

nieuw via de Rijksmi-
nisterraad in te grijpen. 

Van gelijke partners
binnen het Koninkrijk is
volgens Heyliger dan ook
geen sprake: ,,We zijn 
een vier jaar oud land dat
vecht tegen een groter
land met koloniale stand-
punten.” 

Volgens de UP-leider is
de maatregel ontworpen
om het screeningsproces
van Sint Maarten te onder-

werpen. Fractieleider van
de UP Franklin Meyers
vergelijkt het gedrag van
Nederland met dat van
een ‘verwend kind dat niet
de regering kreeg dat ze
wilde’.  Heyliger laat we-
ten dat alle juridische we-
gen zullen worden bewan-
deld om er voor te zorgen
dat het zelfbeschikkings-
recht wordt nageleefd.
,,We blijven benadrukken
dat we een geschillencom-

missie willen voor het Ko-
ninkrijk. Zoals daar ook
om is gevraagd door Aru-
ba en Curaçao.” De ont-
wikkelingen op Sint Maar-
ten worden in de andere
Caribische Landen van het
Koninkrijk scherp in de
gaten gehouden.

Volgens hem wil Neder-
land alles op alles zetten
om te zorgen dat hij geen
premier van Sint Maarten
wordt. ,,Iedere maatregel,

zelfs als die genomen is
door de Nederlandse rege-
ring, moet in overeen-
stemming zijn met goed
bestuur en op geen enkel
moment een inbreuk
doen op de fundamentele
rechten van de mens. De
Nederlandse regering
heeft mij zonder enig be-
wijs gebrandmerkt als de
maffia of het hebben van
banden met de maffia”, al-
dus Heyliger. Dit is vol-
gens hem laster.

Het integriteitsrapport
van PricewaterhouseCoo-
pers toonde volgens hem
niet de integriteitsproble-
men aan waar de Neder-
landse regering naar op
zoek was. De instructie
aan de gouverneur moet
volgens Heyliger dan ook
gezien worden als een ver-
volgaanval. 

Volgens fractieleider
Meyers wordt er door de
partij geen bezwaar ge-
maakt tegen de screening
omdat ‘er iets te verbergen
is’. Maar wordt er gepro-
testeerd wegens de ‘on-
wettelijke inmenging’ van
de Nederlandse overheid.
Daarnaast stelt Meyers dat
de blik naar binnen moet
worden gekeerd: Ook
Nederland is niet corrup-
tievrij.
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‘Curaçao Open’

De internationale karatewedstrijden ‘Curaçao Open’ hebben dit weekend plaatsgevonden. In het Sentro Deportivo
Kòrsou (SDK) namen deelnemers uit Argentinië, Aruba, Bonaire, El Salvador, Martinique, Puerto Rico, de
Dominicaanse Republiek, Suriname en Trinidad deel aan het toernooi. Er waren verschillende demonstraties en een
hoop karatewedstrijden; wat zorgde bij zowel deelnemers als toeschouwers voor open monden.     FOTO JEU OLIMPIO

‘Nederland dictatoriaal’
Heyliger houdt Den Haag aansprakelijk voor schade ‘onconstitutionele inmenging’

Theo Heyliger 
FOTO CARIBISCH NETWERK

Hele jaar direct
vliegen naar Canada


