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Vier illegale vuurwapens ingeleverd
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In de loop van de dag zijn
gisteren vier illegale vuurwapens ingeleverd
bij het Openbaar Ministerie van Curaçao.
Dat werd gisteren bekendgemaakt. Het gaat
om twee pistolen en twee revolvers. Drie van
de burgers die de wapens hebben ingele-
verd, hebben hiervoor gebruik gemaakt van
de telefoonlijn 0800-TA BASTA en de ande-
re heeft zijn revolver persoonlijk bij De Tem-
pel overhandigd. Alle vier hebben een ver-
goeding van honderd gulden in ontvangst
genomen. Afgelopen maandag kondigde
minister Nelson Navarro van Justitie de
noodmaatregel ‘Entregá i desarmá Kòrsou’
(Lever in en ontwapen Curaçao) aan. Hier-
mee werden burgers die in het bezit zijn van

een illegaal vuurwapen tot 31 augustus de
kans geboden deze in te leveren zonder hier-
voor te worden vervolgd. Ook krijgen de bur-

gers gedurende deze campagne bij het inle-
veren van het illegale vuurwapen honderd
gulden. Wie illegaal in het bezit is van een
vuurwapen en geen gebruik maakt van deze
gratieperiode, zal vanaf 1 september hard
worden aangepakt. Hoofdofficier van Justi-
tie Heiko de Jong liet onlangs weten dat er
dan nog hogere straffen zullen worden ge-
ëist bij illegaal vuurwapenbezit. ,,De burger
heeft dan de kans gehad om zijn wapen
straffeloos in te leveren. Hij heeft gekozen
daarvan geen gebruik te maken. Hierop zal
een harde strafrechtelijke reactie volgen.” De
noodmaatregel ‘Entregá i desarmá Kòrsou’
maakt deel uit van de actie van Justitie ‘Ta
basta awor’ waarmee getracht wordt de golf
van criminaliteit op Curaçao tegen te gaan.

In totaal zijn er gisteren vier illegale vuurwa-
pens ingeleverd. FOTO OM


