
De oplevering van de terminal
stond gepland vóór het Curaçao
North Sea Jazz Festival (CNSJF)
eind augustus, maar er is vertra-
ging opgetreden. Dat verklaart
Diana Martis, woordvoerder van
CAP.

Naar alle verwachting is de
terminal begin oktober gereed.
,,Wij zijn momenteel de admi-
nistratie van vergunningen na
aan het gaan. We willen niet dat
er in dat proces een probleem
ontstaat, waardoor dienst Ruim-
telijke Ordening en Planning
(ROP) het project stil zou kun-
nen leggen. Wij hebben nu ge-
kozen om het voortraject in goe-

de banen te leiden, zodat de
kans op verdere vertraging be-
perkt blijft”, aldus Martis. De
General Aviation Terminal is
een aparte terminal op het vlieg-
veld en bevindt zich naast het
General Aviation-platform, waar
de privévliegtuigen geparkeerd
staan. 

Martis verklaarde eerder:
,,Curaçao kan de services van het
General Aviation Center al met
North Sea Jazz leveren. Dat is
een enorme kans, waarbij ons
land meteen kan tonen wat het
deze markt kan aanbieden. CAP
investeert 1,8 miljoen gulden in
dit project. Het aanbieden van

deze service op de luchthaven
biedt kansen. Het is een exclu-
sieve markt; de reiziger die aan-
komt met een privévliegtuig.”

In de huidige situatie gaan
passagiers die aankomen met
privévliegtuigen en jets door de-
zelfde procedure als reguliere
passagiers. Zij moeten eerst
langs de immigratie en douane
in de aankomstterminal. ,,Met
de constructie van het General
Aviation Center ervaart deze
specifieke doelgroep een veel
luxueuzere (vip-)ontvangst waar-
bij ze veel comfortabeler dan 
nu door het proces gaan. In de
aparte terminal zullen onder an-

dere immigratie, douane, lucht-
havenpolitie, beveiliging en par-
ticuliere bedrijven die service
aanbieden voor deze specifieke
doelgroep zetelen.” 

Momenteel maken er jaarlijks
ongeveer 3.300 privéjets gebruik

van de faciliteiten op Curaçao.
CAP verwacht dat dit aantal zal
groeien met de komst van het
General Aviation Center en
werkt aan de ‘branding, marke-
ting en positionering van deze
service’.
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Aviation Terminal
in oktober gereed
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao Airport Partners (CAP) is momenteel bezig met de uitvoering
van het masterplan voor de luchthaven. Onderdeel van dit plan is de General Aviation
Terminal, voor passagiers die aankomen met privévliegtuigen en jets. 

De oplevering van de General Aviation Terminal, voor de passagiers
die aankomen met privévliegtuigen en jets, is verplaatst naar okto-
ber. FOTO JEU OLIMPIO

Bejaarde overvallen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een 69-jarige
vrouw is door een gewapende
man overvallen terwijl ze op be-
zoek was in Kirindongo Abou.
Tijdens het bezoek werd ze plot-
seling opgeschrikt door een man
die zijn gezicht had afgedekt en
een vuurwapen in zijn hand
had. De man pakte de tas van het
slachtoffer af, rukte het polshor-
loge van haar arm en haalde een

ring weg die de vrouw om haar
vinger droeg. 

Terwijl de overvaller met de
vrouw worstelde om de spullen
van haar af te pakken, hoorde de
bejaarde een hard geluid. Op dat
moment voelde zij ook pijn aan
haar linkerelleboog. De overval-
ler vluchtte hierna weg. De poli-
tie trof in de woning een kogel
aan. Het atrakoteam onderzoekt
de zaak.

Overvaller Hua-Jiant vast
Van een onzer verslaggever
Willemstad - De 22-jarige S.F.,
hoofdverdachte van de overval
met dodelijke afloop vorig jaar
mei op minimarket Hua-Jiant, is
gistermiddag op verzoek van het
OM vanuit Nederland naar Cu-
raçao gekomen en bij aankomst
overgedragen aan de lokale auto-
riteiten. Dat heeft woordvoerder
Norman Serphos van het Open-
baar Ministerie (OM) tegenover
deze krant bevestigd. ,,S.F. is af-
gelopen vrijdag in Nederland op
verzoek van het OM aangehou-
den. Vlak na de overval van vorig
jaar liet de politie beelden ervan
zien. Het OM heeft toen heel
bruikbare tips gekregen die nu
hebben geresulteerd in de aan-
houding van de hoofdverdach-
te”, zo legde Serphos uit. 

Dat de hoofdverdachte ruim
een jaar na de overval is aange-
houden, heeft te maken met het
feit dat hij eerst in Nederland
moest worden getraceerd, aldus
de woordvoerder. ,,Nederland is
groot, Afgezien daarvan moet
het OM bij een rechtshulpver-
zoek in het buitenland zeker we-
ten waar de verdachte zich be-
vindt zodat de autoriteiten hem
kunnen oppakken.” 

De hoofdverdachte wordt de
komende dagen ondervraagd.
De overval vond op 9 mei plaats.

Die dag kwam een man de mini-
market binnen en liep naar ach-
teren door. Hierna ging de man
naar buiten maar keerde weer
terug in de winkel en ging bij de
toonbank staan. Kort daarop
renden twee gewapende man-
nen de minimarket binnen en
namen enkele sigarendozen
mee van achter de toonbank.

Toen de overvallers de winkel
wilden verlaten, ging een Chine-
se vrouw hen met een kruk te
lijf. Een van de mannen pakte de
kruk van de vrouw af en sloeg
haar hiermee. Vervolgens
schoot de andere verdachte op
de 42-jarige verkoper Yinghua
Wu. De verkoper overleed kort
daarna. 
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