
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De minister
van Onderwijs, Irene Dick
(PS), heeft geen antwoor-
den gegeven op de 17 vra-
gen van oppositiepartij
MFK omtrent de verho-

ging van het collegegeld
voor studenten van de
University of Curaçao
(UoC). Daarom zal MFK
vandaag een oproep voor
een openbare vergadering
doen. MFK-leider Gerrit
Schotte (MFK) wilde uiter-

lijk afgelopen vrijdag een
reactie op zijn 17 vragen
omtrent de verhoging van
het collegegeld. De ter-
mijn van twee maanden
om te reageren komt voor
de studenten van de Uni-
versity of Curaçao (UoC)
te laat, omdat het studie-
jaar dan al begonnen is,
stelt Schotte.

Op 3, 4 en 5 juli hebben
de studenten zich inge-
schreven voor een bache-
lorstudie of masterstudie
en hebben al het inschrijf-
geld betaald, nog voordat
ze afwisten van een ver-
hoging van het college-
geld. Zo wil Schotte via de
ingediende vragen onder
meer weten of er nog
meer maatregelen in de
sector Onderwijs, Weten-
schap, Cultuur en Sport
staan te wachten, en of er
overleg is geweest met de
studenten of anderen van
de universiteit voordat de
maatregelen werden door-
gevoerd. Ook vraagt Schot-
te om de begroting voor de
universiteit voor het jaar
2014/2015 en wil hij 
een verklaring waarom
masteropleidingen niet
ook met 1.000 gulden zijn
verhoogd, net zoals de ba-
cheloropleidingen. 

Poging omkopen
moet bewezen
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Tijdens dit gesprek, dat
vandaag plaats moet vin-
den, zullen de studenten
de handtekeningen over-
handigen die zij de afge-
lopen dagen hebben verza-
meld uit protest tegen de
verhoging van het college-
geld van 2.500 naar 3.500
gulden voor bachelorstu-
denten en van 2.500 naar
4.500 gulden voor master-
studenten. Hoeveel hand-
tekeningen er zijn verza-
meld konden de studen-
ten gisteravond nog niet
zeggen. ,,De studenten-
raad heeft de minister van
Onderwijs uitgenodigd
om op maandag met een
vertegenwoordiging van
de vijf faculteiten te over-
leggen om een oplossing
te zoeken voor dit grote 
financiële probleem.
Slechts een derde van de
studenten maakt gebruik
van studiefinanciering.
Voor twee derde van de
studenten is deze verho-
ging een hele hoge horde
om te nemen”, aldus de
actiegroep. Deze groep 
is opgezet na de informa-
tieavond afgelopen woens-
dag. Vrijdag, zaterdag en
gisteren is tussen tien 
uur ’s ochtends en acht
uur ’s avonds bij de uni-
versiteit de mogelijkheid
geboden de petitie te
ondertekenen. 

Minister Dick was giste-

ren niet bereikbaar voor
commentaar. Haar woord-
voerder Tico Vos liet we-
ten: ,,Als de minister is uit-
genodigd zal zij waar-
schijnlijk wel gaan.” Een
officiële bevestiging bleef
echter uit.

Plan collegegeld 
was drastischer

Anonieme
tiplijn om 
misdaad 
te melden
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Er zal een
anonieme telefoonlijn ko-
men waar iedereen die
een delict ziet of er van
hoort een anonieme mel-
ding kan doen. Meer de-
tails over deze telefoonlijn,
waaronder het telefoon-
nummer, zal minister van
Justitie Nelson Navarro
vandaag tijdens een speci-
ale persconferentie be-
kendmaken.

De telefoonlijn is onder-
deel van het pakket aan
maatregelen dat is afge-
kondigd na de schietpartij
bij Hato dinsdagavond,
waarbij twee mannen wer-
den gedood en zes men-
sen gewond raakten. 

Het noodplan, dat de ti-
tel ‘Ta basta awor’ draagt,
bestaat onder meer uit
preventief fouilleren waar-
mee de afgelopen dagen
een begin is gemaakt. Zo
is er bij de Zuiderzeestraat
een man aangehouden op
verdenking van overtre-
ding van de Opiumwet,
liet woordvoerder van de
politie Alfred Suarez giste-
ren weten. Ook is bij het
preventief fouilleren een
man aangehouden die
geen geldige verblijfspa-
pieren heeft. 

Tot slot zijn twee man-
nen aangehouden die 
tijdens het preventief fou-
illeren met agenten op 
de vuist wilden gaan,
waarbij de politieagenten
in hun werk werden be-
lemmerd.

Het politiekorps krijgt
bij de aanpak van crimina-
liteit hulp van onder meer
de Koninklijke Mare-
chaussee, de marine, de
kustwacht, de douane, het
Openbaar Ministerie, de
procureur-generaal, het
Vrijwilligerskorps Cura-
çao (VKC), het departe-
ment van Justitie en ver-
tegenwoordigers van be-
veiligingsbedrijven. ,,De
bevolking zal meer blauw,
groen en bruin op straat
zien overdag en in de
avond”, laat de politie we-
ten.

Student
nodigt
Dick uit
Handtekeningen ingezameld uit
protest tegen verhoging collegegeld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Studenten van de actiegroep ‘Bari
Inhustisia i Subida Collegegeld’(BISC) hebben
minister van Onderwijs Irene Dick (PS) uitge-
nodigd voor een gesprek over de verhoging van
het collegegeld.

Optocht tegen criminaliteit

Tientallen mensen gingen gisteren de straat op om te protesteren tegen de toene-
mende criminaliteit op Curaçao. De protestmars werd georganiseerd door Gibi de
Windt. Hij werd bijgestaan door verschillende anderen, waaronder ook vakbondslei-
der Kenneth Valpoort en parlementariër Zita Jesus-Leito. Ook monseigneur Luis
Secco was aanwezig en sprak aan het einde van de optocht een gebed uit voor het
eiland. FOTO JEU OLIMPIO

‘Openbare vergadering collegegeld’

Jonge baseballsterren op Hato

De Curaçaose baseballspelers die in Puerto Rico en in Panama kam-
pioen zijn geworden zijn gisteren met gepaste trots op het vliegveld
van Hato verwelkomd. De Junior League van Curaçao is in Puerto
Rico regionaal kampioen geworden en de Senior League veroverde
de Latijns-Amerikaanse titel in Panama. FOTO JEU OLIMPIO
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