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Curaçao

Advertentie

Informatieochtend SOAW

De nieuwe minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia, organiseerde onlangs een
informatieochtend voor al het SOAW-personeel in de zaal van de
Abvo. Na de introductie werd het managementteam voorgesteld en
presenteerde de minister tevens haar visie voor het ministerie met
betrekking tot armoedebestrijding, het creëren van werkgelegenheid
en ontwikkeling van wijken. Ze benadrukte dat het belangrijk is dat
ieder individu zich realiseert een waardevol instrument te zijn in het
proces van het regeerakkoord dat tot 2016 geldig is en riep op om
te werken aan een ‘SOAW, Nieuwe Stijl’. Op de foto het SOAW-per-
soneel tijdens de ochtend. FOTO SOAW

Vol gas voor
categorie 1
luchthaven
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles wordt op alles gezet om de deadline
van begin 2015 te halen om de Curaçaose luchthaven
weer de categorie 1-status te laten verkrijgen bij de
Federal Aviation Administration (FAA). Oscar Derby,
directeur van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit
(CBA): ,,Curaçao kan niet langer wachten.”

Vorige week vond de confe-
rentie Annual Regional Aviation
Safety Group - Pan America op
Curaçao plaats. Volgens Derby
de plek om te netwerken en om
als land kenbaar te maken hoe
hard er gewerkt wordt om de fel-
begeerde categorie 1-status weer
te krijgen. Want er blijkt harder
te moeten worden gewerkt dan
voorheen werd gedacht.

,,We zijn er nog altijd mee be-
zig en het blijkt dat er veel meer
moet worden gedaan dan ge-
dacht. We zijn extra gas aan het
geven en naar de deadline aan
het toewerken”, aldus de direc-
teur. In januari 2012 degradeer-
de de Amerikaanse luchtvaart-
autoriteit FAA Curaçao van cate-
gorie 1 naar categorie 2. Dit was
op basis van een inspectie in
september 2011, waarbij bleek
dat Curaçao niet voldeed aan be-
paalde eisen van het ‘Chicago-
verdrag’. Dit heeft niets te ma-
ken met de luchthaven maar al-

les met de organisatie van de
CBA, verduidelijkt Derby. ,,We
moeten er vanaf dat er gedacht
wordt dat onze luchthaven is ge-
degradeerd. De Burgerlucht-
vaartautoriteit voldeed niet”, al-
dus Derby. En daar probeert hij
dan ook sinds zijn aanstelling op
1 augustus 2013 verandering in
te brengen. ,,We zijn bezig om
een organisatie op te bouwen die
volledig voldoet aan de eisen van
de FAA. Dat betekent onder an-
dere dat er een bepaalde capa-
citeit aan getrainde personen
werkzaam moet zijn bij de CBA
om bepaalde activiteiten uit te
voeren.” Hoeveel werk er precies
nog moet worden gedaan wil
Derby niet zeggen: ,,Maar ik kan
verzekeren dat dat nog een be-
hoorlijke waslijst is.” Maar een
keus is er volgens de directeur
niet: ,,De economie van Curaçao
rekent er op dat we weer terug-
gaan naar een categorie 1.” Door
de afwaardering van de FAA mo-
gen luchtvaartmaatschappijen
op Curaçao geen nieuwe routes
naar Amerika openen. ,,Des te
sneller we naar categorie 1 kun-
nen gaan, des te sneller kunnen
onze lokale luchtvaartmaat-
schappijen nieuwe routes ope-
nen naar Amerika.”

Succesvolle
conferentie

Oscar Derby kijkt zeer
tevreden terug op de An-
nual Regional Aviation
Safety Group – Pan Ame-
rica. Tijdens de conferentie
werd gesproken over vei-
ligheid. De Safety Group
heeft zichzelf de doelstel-
ling opgelegd om het aan-
tal vliegtuigongelukken in
het Caribisch gebied in
2020, ten opzichte van
2010, met 50 procent te
hebben doen dalen. ,,We
zitten nu op 26 procent,
dus we hebben geconclu-
deerd dat we goed op weg
zijn. Het moet zo zijn dat
voordat het ongeluk ge-
beurt, wij er al vanaf weten
en het al hebben opgelost;
zodat het ongeluk nooit
kan voorkomen.” Naast de
serieuze bijeenkomst
maakte Derby van de gele-
genheid gebruik om Cura-
çao te promoten. Volgens
hem waren alle aanwezi-
gen dan ook erg gelukkig
met de locatie.

Coach (49)
vast voor
meervoudige
verkrachting
Door Hilbert Haar
Philipsburg - Een 49-jarige bas-
ketbalcoach blijft achter de tra-
lies tot hij op 17 december voor
de rechter moet verschijnen op
verdenking van meervoudige
verkrachting van ten minste
twee minderjarige jongens.

De coach, Emanuel Y., zit al
ongeveer honderd dagen vast
nadat ouders aangifte deden van
de verkrachting van hun zoontje
op 2 april. Een ander jongetje
zou sinds augustus vorig jaar
meermalen door de man ver-
kracht zijn. Gisteren verscheen
de coach voor het eerst sinds zijn
arrestatie op een openbare
rechtszitting. Zijn advocate
Brenda Brooks vroeg om schor-
sing van de detentie en het ho-
ren van getuigen bij de rechter-
commissaris, onder wie de twee
slachtoffertjes. De onthutsende
zedenzaak kan grotere vormen
aannemen. Officier van justitie
Maarten Noordzij zegt dat er
nog veel meer aangiften zijn ge-
daan die momenteel worden
onderzocht. De coach, die in
dienst is van de overheid, lokte
volgens het Openbaar Ministe-
rie zijn slachtoffertjes via mislei-
dende Facebookberichten naar
privé-trainingen. Brooks beriep
zich op het gelijkheidsbeginsel
met een verwijzing naar een ze-
denzaak uit 2010 toen de 66-ja-
rige zakenman Bobby Velasquez
werd gearresteerd op verden-
king van verkrachting van een
zestienjarig nichtje. Velasquez
werd na tien dagen vrijgelaten
en later in hoger beroep tot vijf-
tien maanden cel veroordeeld,
waarvan twaalf maanden voor-
waardelijk. Hij heeft de resteren-
de drie maanden nooit uitgeze-
ten.
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Chinese consul bezoekt minister

De consul van China Chen Qiman bezocht onlangs minister
Bernard Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) om
te overleggen over gemeenschappelijke zaken en mogelijke samen-
werking. Daarbij legde Whiteman de nadruk op uitwisseling van
kennis op het gebied van medicijnen, traditionele Chinese medicij-
nen en nieuwe visserij- en landbouwtechnieken. Ook preventie en
gezond leven kwamen aan bod. Op de foto Whiteman en Qiman. 

FOTO GMN

87 Busjes
gecontroleerd
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op de Schottegat-
weg West, Schottegatweg Zuid
en de Kaya J.C. Winkel zijn don-
derdag tussen 6.50 en 12.15 uur,
87 busjes gecontroleerd door de
politie. Daarbij werden zestien
illegalen ontdekt, die zonder pa-
pieren op het eiland verbleven.

Er zijn in totaal elf bekeurin-
gen uitgedeeld aan de buschauf-
feurs. Er werden 87 kleine bus-
jes gecontroleerd en twee grote
ABC-bussen. Daarvan waren er
vier niet verzekerd, reden vier
buschauffeurs zonder rijbewijs,
kon een iemand zijn keurings-
kaart niet overleggen en kregen
twee chauffeurs een boete om-
dat de kentekenplaat niet lees-
baar was.
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