
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Begin 2015 zal er
cameratoezicht zijn in Punda,
Otrobanda, het toeristengebied
bij de brug en bij de grote krui-
singen op het eiland. 

Dat heeft minister Nelson Na-
varro van Justitie (PAIS) giste-
ren, tijdens de wekelijkse pers-
bijeenkomst van de minister-
raad in Fort Amsterdam,
bekendgemaakt. 

De minister, die onlangs een
dienstreis naar China heeft ge-
maakt om daar met het Staatsbe-
drijf Inspur de mogelijkheden
voor cameratoezicht op Curaçao

te bespreken, sprak gisteren de
hoop uit in januari volgend jaar
de eerste fase van het plaatsen
van cameratoezicht over het hele
eiland af te hebben gerond.

Inspur, een Chinees bedrijf
dat gespecialiseerd is in moder-
ne technologie, wil zich ook in
andere landen in de regio gaan
vestigen. ,,Daarom hebben we

een win-winsituatie bedacht,
waarbij zij kosteloos camera’s
plaatsen op Curaçao en ons ei-
land als een showcase gebruiken
voor de rest van de regio”, aldus
Navarro gisteren. 

,,Daarbij komt ook nog dat de
camera’s goed zullen dienen om
het steeds groeiende aantal atra-
ko’s op Chinese toko’s te ver-
minderen.”

Nadat de eerste fase begin
2015 zal worden afgerond, zul-
len de andere bestemmingen
waar toezicht camera’s worden
geplaatst, bekend worden ge-
maakt. 
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Curaçao
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Renaissance Mall

3-Day BIG Sale on July 3, 4 and 5
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‘Sterke arm’ te zwak
Economie is vallen en opstaan. Twee stappen vooruit en dan weer één
achteruit. Terwijl werkgeversorganisaties VBC en KvK samen met de
leiders van de coalitie een topconferentie hielden met als doel geza-
menlijk te werken aan een ‘grote inhaalslag’ voor de economie en
daarmee onlosmakelijk ook op sociaal gebied, werden bij Zeelandia
letterlijk de restanten bij elkaar gezocht van de hulzen na
wildwestachtige taferelen waarmee een georganiseerde zwaar-
gewapende overval in de nachtelijke uren op een winkel had 
plaatsgevonden. Het is als een contradictio in terminis; met elkaar in
tegenspraak. Het is toe te juichen dat bedrijfsleven en politiek samen
in dialoog en de mouwen opstropend economische groei willen bevor-
deren. Dat is hard nodig, want zonder economie, zonder inkomen,
zonder banen géén ruimte, geen geld en geen aandacht voor sociale
zorg, onderwijs en vorming. ,,It’s the economy, stupid!” zei de Ameri-
kaanse president Clinton heel treffend. Het moet eerst verdiend wor-
den voordat het uitgegeven kan worden. Maar dan dienen de rand-
voorwaarden wel in orde te zijn. Zoals het onder controle hebben van
de misdaad. Die lijkt op het moment echter de overhand te hebben en
nauwelijks tegengas te ondervinden van politie en justitie. De ‘sterke
arm’ is te zwak. De oplossingspercentages te laag. De pakkans te
klein. Daardoor loont het om inbraken en overvallen te plegen. Dat
lijkt frequenter, bruter, met meer geweld en beter georganiseerd te
gebeuren. Het korps agenten lijkt onvoldoende bij machte om een
effectief tegenwoord te bieden. Particulieren en winkeliers staan
machteloos. Ondanks de oprichting van Politur is vaak ook het toe-
risme het slachtoffer. Dit gaat ten koste van de economie. Anders
gezegd: criminaliteit kost Curaçao keihard banen. Bedrijven sluiten 
de deuren. En het zijn juist banen die de KvK, de VBC en de vier 
coalitiepartijen willen creëren, in het bijzonder om de hoge jeugd-
werkloosheid terug te dringen. Onder andere via werkplekken voor
jongeren en leer-werktrajecten. Op papier staat het prachtig. 
Net zoals de andere doelstelling van de topconferentie, om ten behoe-
ve van de export(sectoren) de immigratieregels te versoepelen. Zo
hebben beide sociale partners een taak meegekregen: het bedrijfsle-
ven spant zich in om jobs te helpen scheppen en de overheid zal het
veel te starre immigratiebeleid aanpassen. Voor een eerste top oké,
hoewel vooral operationeel en nog weinig strategisch, maar voorals-
nog te vrijblijvend en te weinig concreet. Het enige echte concrete in
de eindverklaring van de economische topconferentie is de datum van
15 oktober, wanneer een vervolgbijeenkomst wordt belegd. Maar bo-
venal moet in een rechtsstaat een zekere, relatieve veiligheid kunnen
worden gegarandeerd, anders is het één stap vooruit en twee naar
achteren.

Toezicht met
camera’s
in 2015

Nieuwe producten Curaloe 
Het bedrijf Curaloe, dat pro-
ducten op basis van aloë pro-
duceert en verkoopt, heeft
een nieuwe lijn van verschil-
lende producten gecreëerd.
Deze nieuwe lijn werd giste-
ren geïntroduceerd door com-
mercial manager van Curaloe
Remco Ernandes. Voor deze
lancering was ook minister
Stanley Palm van Economi-
sche Ontwikkeling uitgeno-
digd.            FOTO JEU OLIMPIO

Steekpartij
bij toko 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een man van 32
jaar is gisteren meerdere malen
gestoken bij een toko op de Divi-
diviweg. Hij is voor behandeling
opgenomen in het Sehos.

De politie ontving om 12.32
uur een melding dat een man
met enkele messteken in zijn li-
chaam aan de Steenmijnweg is
aantroffen. Het slachtoffer was
gestoken in zijn buik, elleboog
en aan de zijkant van zijn hoofd.
De ambulance bracht hem naar
de polikliniek van het Sehos
voor verdere medische behande-
ling, waar hij is opgenomen ter
observatie. Uit onderzoek blijkt
dat de man bij een toko op de Di-
vidiviweg problemen kreeg met
een vrouw, waarna zij haar
vriend riep. Hierop ontstond
een vechtpartij tussen het slacht-
offer en de vriend van de vrouw.
De verdachte stak het slachtoffer
verschillende malen in zijn li-
chaam, waarna hij samen met
de vrouw de plek van het mis-
drijf ontvluchtte. 


