
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nieuwe lucht-
vaartmaatschappij AVA Curaçao
is nog steeds druk bezig met de
oprichting. 

,,We zitten in de laatste fase
voor het aanvragen van vergun-
ningen”, zegt president Giovan-
ni Atalita desgevraagd. ,,We heb-
ben daar deze week nog contact
over gehad met de Burgerlucht-
vaartautoriteit.” 

De afronding van die aan-

vraag verwacht Atalita binnen
twee weken bekend te kunnen
maken.

Begin dit jaar maakte AVA be-
kend nog voor het WK voetbal te
willen gaan vliegen met vier toe-
stellen, de Airbus 319 en 320.
Maar kort daarna zei minister

Earl Balborda van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke Planning
dat die voorstelling van zaken
veel te ambitieus was. Hij ver-
wachtte toen dat het zeker nog
een jaar zou duren, omdat het
doorlopen van alle formele pro-
cessen een ingewikkelde en
langdurige zaak is.

Volgens Atalita kan AVA Cu-
raçao eind dit jaar of begin vol-
gend jaar de lucht in. De be-
stemmingen van de nieuwe
maatschappij liggen in Midden-
en Zuid-Amerika en het Cari-
bisch gebied. 

Concrete steden of landen wil
hij niet noemen, maar bij de eer-
ste bekendmaking van de plan-
nen werd onder andere gespro-
ken over Rio de Janeiro en ande-
re Braziliaanse steden, Jamaica,
Haïti, Sint Maarten en Venezue-
la.  AVA Curaçao bv wordt een
onderdeel van AVA Airways in
Jamaica. 

Het nieuwe bedrijf wil Cura-
çao als hub gebruiken door
naast noord-zuidverbindingen
ook naar het oosten en westen te
vliegen.  President Roger Willi-
ams van AVA Airways zei
destijds dat Curaçao een unieke
locatie is om een netwerk in het
Caribisch gebied en Latijns-
Amerika te organiseren. Ook zei
AVA Airways met de Curaçaose
dochter niet te willen concurre-
ren met Insel Air.
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Politie schiet na diefstal
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politie heeft
waarschuwingsschoten afge-
vuurd tijdens een achtervolging
van drie dieven. Om 2.43 werd
een patrouille naar de Bankwer-
kersweg gestuurd omdat daar
drie mannen net een diefstal
hadden gepleegd in een huis.

Toen de patrouille door Saliña
reed zagen ze drie mannen die
voldeden aan het signalement.
Toen het trio de agenten in de
gaten kregen gingen ze er van-
door. Hierop zette de politie de
achtervolging in. De agenten
hebben aan aantal keer bevolen
aan het trio halt te houden. Toen

zij dit niet deden heeft een van
de politiemannen waarschu-
wingsschoten gelost.

Ter hoogte van de Grebellinie-
weg kon een van de drie ver-
dachten in de kraag worden ge-
vat. De 18-jarige Curaçaoënaar
A.M. werd hierbij gearresteerd,
de andere twee konden ontko-
men. De politie trof bij de man
ook een tas aan met artikelen die
net waren gestolen bij het huis
aan de Bankwerkersweg.

De verdachte is voorgeleid
aan de officier van justitie, deze
heeft bevolen de man langer vast
te houden om meer onderzoek
te kunnen doen. 

WK-wedstrijd leidde
tot schietpartij
Van een onzer verslaggevers 
Willemstad - Een ruzie over de
WK-voetbalwedstrijd Neder-
land-Argentinië is waarschijn-
lijkheid de reden geweest voor
de schietpartij waarbij een 21-ja-
rige milicien ernstig gewond
raakte. Dit bevestigt de woord-
voerder van het Openbaar Mi-
nisterie (OM), Norman Serphos,
desgevraagd. Een 20-jarige mili-
cien (een Curaçaose militair,
red.) werd door de Koninklijke
Marechaussee (Kmar) aange-
houden in verband met het
schietincident op de marineka-

zerne Suffisant. Hem wordt het
toebrengen van zwaar lichame-
lijk letsel en/of poging tot dood-
slag ten laste gelegd. Vorige
week woensdagavond, na de
wedstrijd Nederland-Argentinië
dus, vond het schietincident
plaats. 

De 21-jarige milicien raakte
hierbij ernstig gewond. Het inci-
dent vond plaats bij de wacht. De
Kmar heeft na het incident een
tactisch en forensisch onder-
zoek ingesteld om meer duide-
lijkheid te krijgen over de toe-
dracht van het incident.

Balkenende: Aruba
wel goed bezig
Van onze correspondent
Den Haag - Oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA) is kritisch over de manier waar-
op de Nederlandse regering met Aruba omgaat. 

,,Probeer te investeren in goe-
de relaties, voorkom escalatie,
op het ogenblik gaat het toch te
veel die kant uit”, zei hij gister-
morgen op BNR Nieuwsradio.
De opgelopen spanningen tus-
sen Aruba en Nederland zijn
volgens Balkenende slecht voor
de verhoudingen binnen het Ko-
ninkrijk. ,,Als dit ontspoort, ben
je nog verder van huis.”

De voormalig minister-presi-
dent roemde het werk van de
Arubaanse regering onder lei-
ding van premier Mike Eman.

,,Als je ziet hoe het eiland er nu
bij ligt, met de renovatieprojec-
ten, de sociale projecten, het kie-
zen voor een ‘green island’. Dan
vind ik dat de Arubaanse rege-
ring echt goed werk heeft ge-
daan.” Balkenende bekritiseert
de strenge houding van de
Nederlandse regering. Volgens
hem beseft de Arubaanse rege-
ring dat de financiën op orde
moeten komen: ,,Men is ermee
bezig, er zijn belangrijke stap-
pen gezet. Ook het IMF was on-
langs nog positief over de maat-

regelen van Aruba om de over-
heidsfinanciën op orde te krij-
gen.” Daarnaast heeft Aruba vol-
gens de oud-premier goed geïn-
vesteerd in duurzaamheid.
,,Dan is het inderdaad zo dat de
kosten voor de baten uit gaan.”
Balkenende plaatst vraagtekens
bij het besluit van de Rijksmi-
nisterraad (lees: Nederland) om
gouverneur Fredis Refunjol te
verbieden de Arubaanse begro-
ting te ondertekenen. ,,Dat zal
nog juridisch moeten worden
uitgezocht.”

Penha heeft de spelers en de technische staf van Little League Liga
Pabou afgelopen vrijdag petten en tassen cadeau gedaan. De tassen
kunnen gebruikt worden om de sportkleding en het honkbalmateri-
aal in te bewaren. De schenking is gedaan met het oog op de deel-
name van Little League Pabou aan het kampioenschap van het
Caribisch gebied dat van 18 tot en met 27 juli op de Bahama’s
wordt gehouden. Op de foto zijn vertegenwoordigers van Penha en
spelers en begeleiders van de Little League te zien nadat de petten
en tassen bij het Frank Curiel Ball Park werden overhandigd. 
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Donatie Penha voor Little League

Wat voor kleur het verkeerslicht
heeft, wordt voor de weggebrui-
ker die vanaf de Pres. R.
Betancourt Boulevard de
Rijkseenheid Boulevard op wil
rijden wel heel onduidelijk
gemaakt. Een oplettende lezer
stuurde deze foto in: volgens
hem blokkeert de Amnesia-ban-
ner het volledige zicht van de
weggebruiker.         FOTO PEDRO

Is het rood of toch weer groen?


