
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De fractie van
coalitiepartij PAIS wil dat
de politiek Aqualectra de
ruimte geeft om als een
private onderneming te
kunnen opereren, zo laat
de partij in een schrifte-
lijke verklaring weten. 

,,De regering moet Aqualectra
de ruimte en de steun geven zo-
dat het echt als een private
onderneming kan opereren. De
ongewenst politieke inmenging

zoals dat zich in 2010 voordeed,
heeft het bedrijf ernstig in de
problemen gebracht”, aldus de
fractie. Alex Rosaria, de politiek
leider van PAIS, verklaarde eer-
der dat de situatie bij Aqualectra
kritiek is. Het College financieel
toezicht (Cft) had dat vorige
week ook naar voren gebracht. 

Door de kritieke financiële si-
tuatie bij de overheids-nv, kan
Aqualectra niet investeren in
pijpleidingen om de consument
beter van dienst te zijn. Het be-

drijf is ook niet in staat om het
lekken van water te verminde-
ren. De lekkages ontstaan door
oude pijpleidingen. De rege-
ringspartij vermeldt de grote fi-
nanciële verliezen waar het be-
drijf mee te maken kreeg. ,,In
slechts één jaar, in 2011, bedroeg
het verlies 75 miljoen gulden. In
2012 was er een verlies van 50
miljoen gulden.” 

Aan de hand van de gegevens
die tijdens de Statenvergadering
werden gepresenteerd, conclu-

deert PAIS dat de financiële po-
sitie van het bedrijf heel zwak is.
De regering Schotte wordt ver-
antwoordelijk gehouden voor de
zorgwekkende situatie. ,,De re-
gering die na 10-10-‘10 aantrad
heeft Aqualectra niet geholpen,
maar in plaats daarvan te gronde
gericht. Twee maatregelen uit
die periode hebben ervoor ge-
zorgd dat de situatie verslechter-
de: de tariefsverlaging van 5 cent
en het feit dat eigendommen
van Aqualectra ter waarde van
50 miljoen aan de BOO/CRU
zijn geschonken.”

De werknemers van het be-
drijf verkeren in onzekerheid, zo
stelt Rosaria. Het is voor hen on-

mogelijk om normaal hun werk
te doen terwijl ze niet weten of
het bedrijf wel of niet blijft voort-
bestaan. Rosaria wil dat Aqualec-
tra snel een gezond bedrijf
wordt, dat de productiviteit van
de werknemers toeneemt. Het
bedrijf moet ook weer een note-
ring op de lokale beurs DCSX
krijgen. Ook moet Aqualectra in
staat zijn om financiering te zoe-
ken en dat ook te krijgen. 

In de visie van Rosaria moe-
ten de werknemers deels de 
eigenaar van het bedrijf worden.
De politiek leider verklaarde 
ook nog veel vertrouwen te heb-
ben in de huidige directie en de
verantwoordelijke minister om
het bedrijf weer gezond te krij-
gen.

Er blijkt een nieuwe Landsveror-
dening Openbare Orde (Lvo) bij
de Raad van Ministers (RvM) te
liggen ter aanbieding aan en
goedkeuring door de Staten. Die
Lvo zou alles moeten omvatten
om alsnog in staat te zijn hand-
havend te kunnen optreden te-
gen onder andere de hinderlijke
en dus ongewenste wildgroei
aan reclame-uitingen. De in-
houd van de Lvo is (nog) niet al-
gemeen bekend voor het pu-
bliek, maar doel is wel dat dit ter
invulling is van de na 10-10-‘10
verdwenen Eilandsverordening
bevordering openbare orde en
bescherming gemeenschap.

Gelet op het feit dat het ont-
werp voorhangt, mag worden
verwacht dat het snel wordt in-
gevoerd. Dat maakt nader onder-
zoek naar strafrecht en civiel-
recht onnodig en weinig zinvol.
Temeer ook omdat strafrechte-
lijk gezien het Openbaar Mi-
nisterie (OM) nu belangrijker
zaken te doen heeft dan eventu-
eel zorg te dragen voor handha-
ving van mogelijk kleinere over-
tredingen.

Het is de burger zelf die in de
eerste plaats eigen verantwoor-
delijkheid dient te nemen. Stel
dat iedere bar, lunchroom,
supermarkt, winkel, pompsta-
tion, bank, krant et cetera bor-
den zou plaatsen langs de weg -
wat overigens al een grotendeels
het geval lijkt te zijn - dan zie je
op een gegeven moment geen

enkel bord meer gelet op de hoe-
veelheid; door de bomen het bos
niet meer. Bovendien zijn som-
mige borden geplaatst op wat ge-
noemd zou kunnen worden de

vluchtstroken, waardoor ze in
geval van nood enorm in de weg
kunnen staan en mogelijk zelfs
daardoor gevaar kunnen opleve-
ren.
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E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op donderdag 5 juni 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan 

van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen kantore 

aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 

3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst 

bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

een perceel grond, gelegen in het Derde District van Curaçao te 

“GROTE BERG” bekend kavel G-28, ter grootte van achthonderd en 

twintig vierkante meter (820 m²), nader omschreven in meetbrief nummer 

922 van negentienhonderd één en negentig, met het daarop gebouwde 

plaatselijk bekend als KAYA MAKUTU KAVEL G-28 en al hetgeen 

verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 

inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 

in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 

nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 

of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de 

veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de 

reden(en) te noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk 

bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 

onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de 

ondergetekende notaris uitbrengen. 

    NOTARISKANTOOR ESHUIS 

Rooi Catootjeweg 1 

Alhier. 

Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 

e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com 
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Geachte Clienten,

Dr. Janssen zal per 1 Juni a.s. de praktijk beeindigen. 

Voor het afhalen van uw fi le kunt U terecht bij het 

secretariaat.

 Maandag:  09:00 – 11:30 AM

                   14:00 – 16:30 AM

 Dinsdag:  14:00 – 16:30 PM

 Vrijdag:  09:00 – 11:00 AM

Hartelijk dank voor het in al die jaren in mij gestelde 

vertrouwen.

Dr. H. J. Janssen gynaecoloog

Mahaai Medical Center

S.b.Nacht Doormanweg 10
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Maar niet alleen daar is Sulvaran
fel op, ook dat Scholte heeft ge-
werkt bij advocatenkantoor
Spigt Dutch Caribbean weegt bij
het trio mee om te twijfelen aan
de objectiviteit van de tuchtrech-
ter. 

Daarbij trekken de KFO-advo-
caten fel van leer over Frielink,
die Scholte eveneens een aantal
jaar geleden bijstond als advo-
caat in een persoonlijke zaak.
Ook heeft Frielink het volgens
hen gemunt op het trio en doet
hij dat door zijn mening te uiten
in deze krant. Sulvaran: ,,We
vragen ons op kantoor wel eens
af of hij wel eens wat anders
doet.”

De advocaat vervolgt: ,,En dan
Leo Spigt: deze Donald Sterling
van Curaçao, zegt dat hij een
voordeel heeft van zijn blank-
zijn. Wij als Curaçaoënaars zou-
den iets uitstralen alsof we iets
op onze kerfstok hebben. Als dat
geen racisme is weten wij het
ook niet meer. Scholte is jaren-

lang de collega geweest van deze
man. Daarmee zeggen wij niet
dat zij een racist is, maar het valt
niet uit te sluiten dat ze er door
is vergiftigd.”

Het verweer van Scholte:
,,Het is niet relevant dat ik elf
jaar geleden heb gewerkt met
Frielink. En ook niet dat hij mijn
persoonlijke advocaat was. Ik
spreek niet met derden over za-
ken en dus ook niet over deze
zaak. Ik zie dan ook geen gron-
den om het wrakingsverzoek te
honoreren en concludeer ik tot
afwijzing.”

Wat het uiteindelijk gaat wor-
den, honorering of afwijzing van
het wrakingsverzoek, wordt
binnen twee weken besloten.
Daarmee wordt uiterlijk 26 mei
besloten over de wraking van
Scholte. Door het wrakingsver-
zoek van de drie advocaten van
de politieke pressiestichting gaat
overigens de voor morgen ge-
plande inhoudelijke behande-
ling van de klachten tegen Sulva-
ran, Peterson en Eustatius niet
door.

‘Aqualectra moet als private onderneming kunnen opereren

Vervolg van pagina 1
wrakingsverzoek

‘Spigt, de Donald
Sterling van Curaçao’


