
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Op Sint Maarten
is een vrouw overleden die ver-
dachte was in de Masbangu-
zaak. De vrouw, Glenda Web-
ster, was werkzaam als receptio-
niste bij de politie en stond met
drie andere medewerkers van de
politie terecht.

Zij worden er van verdacht in
ruil voor geld hun stem te heb-
ben uitgebracht op de United
People Party (UP) van Theo He-
yliger. Ook een vertegenwoordi-
ger van de UP, verdachte R.H.,
staat terecht.

Politiechef Peter de Witte

geeft tegenover The Daily Herald
aan geschokt te zijn door de plot-
selinge dood van Webster. Vrij-
dag hingen de vlaggen halfstok
bij het politiebureau. ,,Haar
dood is een groot verlies voor de
politie van Sint Maarten”, aldus

De Witte. Op 4 augustus begint
de inhoudelijke behandeling
van de Masbangu-zaak. Eind fe-
bruari van dit jaar oordeelde de
rechter nog dat de zaken tegen
de verdachten werden aange-
houden omdat het onderzoek
nog te onvolledig was. Het
onderzoek heeft betrekking op
mogelijke onregelmatigheden
die zouden hebben plaatsgevon-
den bij de eerste verkiezingen
van het Land Sint Maarten op 17
september 2010. De landsre-
cherche heeft het onderzoek ver-
richt en op 14 februari 2013 afge-
rond. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderwijs-
vakbond Sitek gaat van-
daag om 14.00 uur
opnieuw in gesprek met
minister Irene Dick van
Onderwijs. Ook minister
Etienne van der Horst van
Bestuur, Planning en
Dienstverlening zal bij dit
gesprek aanwezig zijn.

Afgelopen vrijdag heeft Van
der Horst een verzoek aan de
gouverneur gestuurd om Sitek
deel uit te laten maken van het
centraal georganiseerd overleg
ambtenarenzaken (CGOA).
,,Want dat is mijn gesprekspart-
ner, ik overleg niet met losse
vakbonden dus ook niet apart
met Sitek”, licht Van der Horst
toe. Sitek zal vanmiddag duide-
lijkheid vragen over welke mi-
nister nu waar verantwoordelijk
is. Eerder was er verwarring,
omdat gesteld werd dat Dick ver-
antwoordelijk is voor bezuini-
gingen die het onderwijs treffen
- zoals het afschaffen van bege-
leiding en het ‘stapelen’- en Van
der Horst voor de bezuinigingen
die de leraren betreffen.

,,Het is aan ministers om sec-

toraal overleg te plegen met de
vakbonden, bijvoorbeeld de mi-
nister van Justitie voert overleg
met de bonden die zijn ministe-
rie betreffen, en daarna word ik
daarvan op de hoogte gesteld. Zo
kan minister Dick straks overleg
voeren met Sitek over de ar-
beidsvoorwaarden in het onder-
wijs, en daarna aan mij rapporte-
ren”, stelt Van der Horst.

Eerder werd geopperd dat er
bezuinigd kan worden door bij-
voorbeeld de pensioenleeftijd
van leraren te verhogen, de
loontrede en indexering af te
schaffen en door te korten op va-
kantiegeld. Deze voorstellen zijn
nog niet van de baan, maar lig-
gen nog op tafel ter discussie.

De bezuinigingen die het
onderwijs betroffen zijn voorlo-
pig wel van de baan, gaf Dick
donderdagmiddag aan tijdens
een persconferentie, waarbij zij
aangaf dat de ambtenaren van
haar ministerie onvoldoende ge-
sprekken hadden gevoerd met
mensen in het onderwijs, om de
juiste bezuinigingen door te voe-
ren. Sitek-voorzitter Lio Plantijn
zou willen dat Dick maatregelen
neemt tegen deze adviseurs, zo

laat de woordvoerder van mi-
nister Dick weten in een persbe-
richt. Plantijn was gisteren niet
bereikbaar voor commentaar.

De schoolbesturen kwamen
vorige week in opstand en gin-
gen met de minister in gesprek
om aan te geven dat de bezuini-
gingsmaatregelen de leerlingen
zouden treffen die juist een

steuntje in de rug nodig hebben.
Hoeveel de bezuinigingen zou-
den hebben opgeleverd kon zij
donderdag niet aangeven: ,,Het
juiste bedrag ken ik niet, dat zou
ik op moeten vragen”, ver-
klaarde zij. Gisteren was de mi-
nister niet bereikbaar om alsnog
antwoord op deze vraag te ge-
ven. Na haar verklaringen van

donderdag ging het geplande
overleg met de schoolbesturen
vrijdag niet door, op verzoek van
de schoolbesturen. Sitek verga-
derde vrijdagmiddag wel met
Dick, waarbij onder meer ge-
sproken werd over hoe het tra-
ject van mogelijke maatregelen
verder zal verlopen. Daarover zal
vanmiddag meer bekend wor-
den, tijdens het overleg met Van
der Horst. 
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Nieuw overleg over onderwijs

Verdachte
in zaak

Masbangu
overleden

Ministers Dick en Van der Horst weer om tafel met Sitek

Nieuwe terminal Bonaire dichterbij

Een nieuwe terminal voor Flamingo Airport komt
steeds dichterbij. De Nederlandse luchtvaartsector
heeft zich bereid verklaard de plannen voor de ver-
nieuwing en uitbreiding van Flamingo Airport actief
te stenen.                   FOTO VAN RINGEN ARCHITECTEN

Steun voor
plan nieuwe
terminal
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