
Dat heeft Gijsbertha tegeno-
ver deze krant verklaard. Partij-
en verplichten zich nu om tij-
dens de bemiddeling van acties
af te zien, zo legt Gijsbertha uit.
De bemiddeling is gericht op de
zogeheten doorwerking en na-
werking van de cao die is ver-
lopen. Indien de partijen dat
wensen dan kan tijdens de be-
middeling ook over een nieuwe
cao worden onderhandeld. De
concessie die het demissionaire
kabinet Schotte verleende voor
energie die met zonnepanelen
wordt opgewekt, staat niet op de
agenda van de bemiddelaar. De
bonden hadden dit punt in een
brandbrief aan de directie van
Aqualectra opgenomen. Gijsber-
tha heeft de bonden gemeld dat
dit punt met de regering bespro-
ken moet worden. De bemidde-
laar gaat ervan uit dat de bemid-
deling tussen de bonden en de
directie niet langer dan twee we-
ken in beslag zal nemen. Vorige
week woensdag vond er een
spontane staking plaats bij
Aqualectra en de servicepunten
van de overheids-nv. Dat gebeur-

de nadat de dag ervoor het ulti-
matum van de bonden eerst ver-
streek en de directie later aan de
bonden meedeelde dat de hun
eisen niet ingewilligd zouden
worden. Na de spontane staking
van woensdagochtend voerde de
Landsbemiddelaar afzonderlijke
gesprekken met de bonden en
de directie. 
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The newly added chip represents an additional protection for secure 

card use. In addition, the card offers extras such as access to all

Chip-ready countries (e.g. European countries). 

Please pick up your new credit card(s) at Orco Bank. 

Your new pin code(s) will be sent to your mailing address.

Contact our branch for additional information.

Existing cards will remain active till September 1, 2014.

secure chip inside
credit cards

Protocol
bonden en
Aqualectra
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbonden SEU, STK, en STKo en de
directie van Aqualectra tekenen vandaag een protocol
waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor Lands-
bemiddelaar Randolph Gijsbertha om in het conflict te
bemiddelen. 

Moord in 
Sta. Helena
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 40-jarige op
Curaçao geboren Rayshell 
Gregory Manuel is in de nacht
van zaterdag op zondag in zijn
huis aan de Vogezenweg bij
Santa Helena vermoord. Het
slachtoffer kwam om 2.47 uur
thuis. Toen de man uit zijn auto
stapte om het tuinhek te openen
werd hij door onbekende be-
schoten. 

De politie trof bij aankomst op
de plek het slachtoffer liggend
op zijn buik aan. De man had
verschillende schotwonden aan
zijn bovenlijf en benen. De ge-
wonde man werd naar de poli
gebracht en kwam ongeveer een
uur na de schietpartij te overlij-
den. Tips kunnen doorgegeven
worden op de nummers
8666219 of 8666221. Het is
ook mogelijk om via 911 of de
anonieme lijn 108 de tips door te
geven. 

Vrouw 
overreden
door SUV
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een 51-jarige
vrouw is vrijdagnacht één of
meerdere keren opzettelijk door
een auto overreden. Dat heeft de
politie bekendgemaakt. Het
slachtoffer is iets later ten gevol-
ge van haar verwondingen in de
polikliniek overleden. Uit nader
onderzoek is gebleken dat het
slachtoffer, Francisca Josefa
Amanda (13 december 1962), als
passagier in een auto meereed
op de Kaminda Duvert ‘Boy’ Ni-
colina toen een zwarte SUV ver-
schillende keren tegen hen op-
botste. De chauffeur bracht de
auto aan de kant van de weg tot
stilstand, maar ook hier werd de
wagen aan de zijkant door de
zwarte SUV geramd. 

De autochauffeur reed vervol-
gens een parkeerplaats op en
stopte. Ook hier volgde de zwar-
te SUV. Het slachtoffer stapte
uit de auto en de chauffeur van
de zwarte SUV reed vervolgens
verschillende keren over de 51-
jarige vrouw om vervolgens weg
te rijden. De vrouw is later, rond
1.05 in de polikliniek overleden
aan de gevolgen van haar ver-
wondingen. 

Iets verderop van de plaats de-
lict, bij de kruising tussen de Ka-
minda Jose C. Anthonia en de
Kaminda Rooi Santu, heeft de
politie de zwarte SUV gevonden.
In de omgeving werd de ver-
dachte C.A.R.B. (28) van Colom-
biaanse afkomst gevonden en in
de boeien geslagen. 

De politie verricht nader
onderzoek in deze zaak. 

Loshangende kabel op de weg

Op de Caracasbaaiweg ontstond zaterdagmiddag, rond het middaguur, een gevaarlijke situatie waarbij
een loshangende kabel laag over de weg ging. Passerende auto’s moesten in rare bochten rijden om de
kabel te vermijden, waardoor er richting Saliña een lange file ontstond. FOTO ELS KROON

Jaap Polak nieuw lid Hof van Justitie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jaap Polak wordt
per 1 september plaatsvervan-
gend lid van het Gemeenschap-
pelijk Hof van Justitie van Aru-
ba, Curaçao, Sint Maarten en

BES-eilanden. Dat melden diver-
se onlinemedia. Op voorstel van
de Nederlandse minister Ivo Op-
stelten (VVD) van Veiligheid en
Justitie is besloten hem voor te
dragen voor benoeming. Polak

(1955) is voorzitter van de afde-
ling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Hij zal als plaats-
vervangend lid deelnemen aan
de administratieve rechtspraak
in hoger beroep.


