
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het lot lijkt
voortaan te bepalen welke
klus op het gebied van het
meerjarige tientallen mil-
joenen verslindende pro-
ject ‘Inhaalslag Onder-
houd Openbare Wegen’
gaat naar welke wegenbou-
wer of wegenbouwcombi-
natie.

Dat valt op te maken uit het
protest van de Combinatie
CWM-MNO tegen de plotselin-
ge ‘koerswijziging’ van minister
Earl Balborda (PNP) van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning. Vorige week berichtte
het Antilliaans Dagblad dat de

bewindsman onlangs heeft laten
weten de uitvoering van de in-
haalslag voortaan op een andere
manier in te gaan richten en
daarmee ‘afwijkt’ van de inten-
tieverklaring van mei 2013,
waarmee het grootschalige pro-
ject samen met de Combinatie
CWM-MNO is ingezet - in prin-
cipe, althans in de ogen van deze
combinatie, voor vijf jaar.

Begin juni werd echter duide-
lijk dat Balborda wil dat de in de
toekomst verder uit te voeren
projecten ‘op basis van loting
verdeeld worden’ tussen de ge-
noemde combinatie van de Cu-
raçaose Wegenbouw Maat-
schappij (CWM) en MNO Ver-

vat enerzijds en een half jaar ge-
leden opgerichte nieuwe combi-
natie ‘Aliansa’.

Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje
van coalitiepartij PS, zelf afkom-
stig uit de sector Openbare Wer-
ken, vindt het maar niets; hij
heeft nog nooit gehoord dat het
lot bepaalt welke wegenbouwer
welke klus wordt gegund.

Na de primaire loting zouden
overigens nog prijsonderhande-
lingen moeten plaatsvinden met
de aannemerscombinatie die
het specifieke project ‘gewon-
nen’ heeft. Indien niet tot over-
eenstemming kan worden geko-
men met de ‘winnaar’ van de lo-
ting, wordt alsnog met de andere

combinatie onderhandeld over
de prijs.

En dan ontstaan de proble-
men, volgens parlementariër
Cijntje, want als ook met deze
partij niet tot een overeenstem-
ming kan worden gekomen, zal
het werk openbaar aanbesteed
worden - met uitsluiting van de
beide combinaties. Volgens
Cijntje zijn er helemaal geen an-
dere partijen dan de twee combi-
naties. Tot voor kort bestond
zelfs de Aliansa nog niet. ,,Moe-
ten wij dan voor een wegenbou-
wer uitwijken naar Aruba, Bo-
naire of Venezuela?”

Er is veel geld gemoeid met
het wegenonderhoud en de in-

haalslag. Dit jaar is er 30 miljoen
gulden beschikbaar. Dit bedrag
wordt door de Uitvoeringsorga-
nisatie Openbare Werken
(UOOW) toegekend aan de di-
verse uit te voeren projecten. De
Inhaalslag Onderhoud Openba-
re Wegen Curaçao is een jaar ge-
leden, in juni 2013, gestart en
zou vijf jaar duren.

De Combinatie CWM-MNO
bv wordt aangestuurd door
Wendell Bonafacio (procuratie-
houder/bedrijfsdirecteur van de
Curaçaose Wegenbouw Maat-
schappij en Asfaltcentrale Cura-
çao) en Marcel Sterk (directeur
MNO Vervat-Curaçao). Aliansa
Civil & Road Works bv en Alian-
sa Asfalt Centrale staan onder
leiding van Luthson Pieternella
(directeur van Dusron Bouwbe-
drijf) en Agistonho de Andrade
(directeur van Agostinho Gene-
ral Transport & Contractors).

De eerste combinatie, die al
vanaf medio 2013 is gestart met
projecten in het kader van de in-
haalslag stellen op verzoek en
initiatief van de overheid de be-
nodigde expertise bij elkaar te
hebben gebracht om technisch
in de combinatie aan de slag te
gaan. Zij wijzen erop dat in de
intentieverklaring van mei vorig
jaar staat het de bedoeling was
om tot een raamcontract te ko-
men. 

De intentieverklaring ging uit
van een bepaalde hoeveelheid
gegarandeerd werk per jaar; in
ruil daarvoor zijn gunstigere
prijzen onderhandeld voor de
uitvoering van de projecten en
de leveranties en is overeengeko-
men dat de kleinere, lokale aan-
nemers regelmatig ingezet zou-
den worden bij het werk. Ook is
afgesproken dat de Combinatie
CWM-MNO verschillende socia-
le projecten zou uitvoeren.

Deze aannemerscombinatie
wijst er op dat minister Balborda
zich zelfs zeer recentelijk nog in
de lokale media persoonlijk po-
sitief heeft uitgelaten over de re-
sultaten van het project Inhaal-
slag. Volgens Bonafacio en Sterk
betreft het hier een complex en
prestigieus project dat heeft ge-
resulteerd in het onderhoud van
30 kilometer weg.
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Na loting prijsonderhandeling, anders aanbesteding andere partijen

Schottegatloop voor 36e keer gehouden

Afgelopen zondag werd voor de 36e keer de Schottegatloop gehouden. Deelnemers konden 10 of 17
kilometer afleggen, wandelend of rennend. De tocht begon in het donker, aangezien de start al om
kwart over vijf in de ochtend was. FOTO JEU OLIMPIO

Lot bepaalt keuze wegenbouwer

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 23-jarige Brian
Kevin de Raad uit Wassenaar,
die niet terugkeerde na zijn be-
zoek aan Curaçao, zit vast in
Düsseldorf. Daar is hij aange-
houden toen hij 11 juni landde
met luchtvaartmaatschappij Air
Berlin. Dit bevestigt politie-
woordvoerder Alfred Suares.
Waarvoor De Raad is aangehou-
den kon Suares niet zeggen. Bij
de politie en de douane van de

luchthaven Düsseldorf was
gisteren niemand bereikbaar
voor commentaar, woordvoer-
der Martijn van de douane op
Curaçao gaf aan niet door de
Duitse collega op de hoogte te
zijn gesteld. Vriendin Selina
Roessingh van Iterson van De
Raad was een zoekactie begon-
nen via de sociale netwerksite
Facebook, omdat haar vriend
niet terugkeerde na zijn verblijf
op Curaçao.

Vermiste Nederlander 
gepakt in Duitsland


