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Bende bij Lagun

Rutte weigert delegaties te ontvangen vanwege
aanwezigheid Sint Maartens Statenlid Illidge
Van onze correspondent

Den Haag - Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft geweigerd de
delegaties te ontvangen die deze week in Den Haag aan het
Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) deelnemen.
Het is vaste traditie dat
de parlementariërs uit de
vier landen tussen de beraadslagingen door een
bezoek brengen aan de
premier van het gastland.
Rutte maakte daar tot
nu toe geen uitzondering
op.
Ook dit keer nodigde hij
de delegaties uit om bij
hem langs te komen om
in informele sfeer onder
het genot van een drankje
van gedachten te wisselen
en met elkaar op de foto te
gaan. Dat zou gistermiddag gebeuren, maar kort
daarvoor werd Jeroen Recourt, die als voorzitter van
het Ipko optreedt, uit het
overleg geroepen om een
telefoontje van het ministerie van Algemene Zaken te beantwoorden.
Na zijn terugkeer werd
het debat over de integriteit van bestuur afgerond waarna Recourt de
vergadering schorste en
het presidium bijeen riep
om over een wijziging van
de agenda te overleggen.
Bij de hervatting deelde

hij mee dat hem namens
premier Rutte de vraag
had bereikt of het Sint
Maartense Statenlid Patrick Illidge met de delegaties zou meekomen. ,,Ik
heb geantwoord dat ik die
vraag niet kon beantwoorden omdat de delegaties
over hun eigen samenstelling gaan”, aldus Recourt.
Dat antwoord was voor
Rutte aanleiding om de gehele ontvangst af te gelasten: hij wil als ministerpresident van Nederland
onder geen enkel beding
een parlementariër ontvangen die onderwerp is
van strafrechtelijke vervolging.
Recourt wil niet uit de
school klappen over wat er
in de beslotenheid van het
presidium over is gezegd,
bijvoorbeeld of er druk op
de Sint Maartense Statenvoorzitter Gracita Arrindell is uitgeoefend om Illidge tijdens het bezoek
aan Rutte een blokje om te
sturen.
Illidge is door het Openbaar Ministerie op Sint
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Maarten officieel in staat
van beschuldiging gesteld
waarbij hem onder meer
het aannemen 150.000
dollar aan steekpenningen
en verboden vuurwapenbezit ten laste wordt gelegd.
Het liefst had de Nederlandse delegatie Illidge helemaal van het Ipko willen
weren, maar dat is reglementair niet mogelijk.
,,De Nederlandse delegatie gaat niet over de
samenstelling van de andere delegaties”, aldus Recourt.
Overigens zijn er ook
Curaçaose en Arubaanse
leden die niet begrijpen
waarom de Sint Maartense delegatie Illidge heeft
meegenomen. Jeroen Recourt: ,,Het is jammer.
Meer ga ik er niet over zeggen.”
Op pagina 7

Thodé zet aanval
in tegen OM
Op pagina 11

Ipko: Net vrijende egeltjes

Het buurtcentrum van Lagun verkeert momenteel in vervallen
staat. Een trieste zaak, aangezien
Lagun één van de mooiste baaien
van Curaçao is, die goed bezocht
wordt door zowel toeristen als de
lokale bevolking. Bezorgde burger
Anthony Haile kan zich herinneren dat het buurtcentrum bij
Lagun vroeger vooral door jongeren uit de buurt, maar ook voor
activiteiten voor de wijk werd
gebruikt. Op dit moment is hier
helaas weinig meer van over en is
het buurtcentrum een vervallen
bende.
FOTO’S ANTHONY HAILE
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Buurtcentrum Lagun
in staat van verval

Smokey Robinson vrijdag op CNSJF
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Smokey
Robinson is de laatste
naam die is toegevoegd
aan de line-up van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) van dit jaar.
De man die samen met
oprichter Berry Gordy bekend staat als de belangrijkste vertegenwoordiger
van Motown treedt vrijdag
29 augustus op.
Dat maakte voorman
van Fundashon Bon Intenshon en initiatiefnemer van het CNSJF Gregory Elias gisteren bekend
tijdens een persconferentie. Tevreden en vol verwachting kijkt hij, maar
ook medeorganisatoren
Percy Pinedo en Sigmund
Jansen, vooruit op al weer
de vijfde editie van het
muziekspektakel bij het

World Trade Center. Volgens Jansen is er ‘grote
interesse’ voor deze vijfde
editie vanuit het buitenland. De avond waarop
een van de andere hoofdacts, Bruno Mars, optreedt, zaterdag 30 augustus zal volgens hem ‘zo
goed als zeker’ uitverkocht
zijn. De kaartverkoop gaat
volgens hem dan ook ‘zeer
goed’. Om nog meer bezoekers te trekken vanuit

het buitenland zal CNSJF
ook een persconferentie
geven in Panama en Suriname.
Overigens is met de bekendmaking van de laatste
artiest nog niet alles vergeven. Wie dit jaar de presentatie op het grote podium voor zijn of haar rekening neemt is nog
onbekend. Volgens Elias
gaat hij nog ‘un tiki Sinterklaas spelen’.
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