
De RvR deed inspectieonder-
zoek naar de kwaliteit van het
politieonderwijs op alle eilanden
van de voormalige Nederlandse
Antillen. Eerder verscheen al
een rapport over het politie-
onderwijs op Sint Maarten waar-
uit gebleken is dat samenwer-
king met de ORV stukliep en het
eiland op zoek moet naar vor-
men voor goed politieonderwijs
voor het korps aldaar. De Rijks-
wet Politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba schept voor-
waarden waaronder het politie-
onderwijs in de nieuwe staat-
kundige verhoudingen vorm
dient te worden gegeven. In de
wet staat beschreven dat ‘de lan-
den gezamenlijk voorzien in po-
litieonderwijs’. De nadere uit-
werking en toelichting wordt ge-
geven in ‘de onderlinge regeling
houdende kwaliteitseisen, oplei-
dings- en trainingsvereisten po-
litie van Curaçao, van Sint Maar-
ten en van Bonaire, Sint Eustati-
us en Saba’. De RvR legt uit dat
de onderlinge regeling onder
meer voorschrijft dat de eisen en

criteria waar de politieoplei-
dingstrajecten aan moeten vol-
doen voor alle eilanden uniform
en gelijkluidend behoren te zijn.
De onderlinge regeling bepaalt
dat de gezamenlijke eisen en cri-
teria worden vastgesteld in de
vorm van competentiegerichte
eindtermen. De Commissie Po-
litieonderwijs die is ingesteld
heeft de competentiegerichte
eindtermen uitgewerkt, waarna
ze zijn vastgesteld door de mi-
nisters. Uit de brief van de RvR
wordt niet duidelijk of in de
onderlinge regeling ook vastge-
legd is wáár de politieopleiding
gevolgd wordt. De BES-politie
doet in elk geval de opleiding
dus in Nederland want zo ver-
meldt de brief aan Opstelten:
,,De minister van VenJ heeft een
samenwerkingsovereenkomst
getekend met de Politieacade-
mie waarin afspraken zijn vast-
gelegd over de uitvoering van
politieopleidingen ten behoeve
van het KPCN.”

Speciale opleiding 
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat de heer YOU’AN 
HE een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge de 
Vergunningslandsverordening (P.B. 1963, no. 28), zoals gewijzigd van een 
KOFFIEHUIS EN EEN RESTAURANT A VERGUNNING voor de lokaliteit 
van het perceel “AN NING” gelegen te SCHOTTEGATWEG (O) NR. 165, 
alhier, en tevens ter verkrijging van de navolgende toestemmingen: 
 - ex artikel 52 om achtergrond muziek te maken;
 - ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro
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Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

De Regering van Curaçao maakt bekend dat de besloten vennootschap 
CINEMARK CURAÇAO B.V.                                                                                                                                                                                                                                       
een verzoekschrift heeft ingediend ter verkrijging ingevolge de 
Vergunningslands-  verordening (P.B. 1963, no. 28), zoals gewijzigd van 
een RESTAURANT B VERGUNNING voor de lokaliteit van het perceel 
“CINEMARK CURAÇAO” gelegen te VEERIS PARKE COMERCIAL 
SAMBIL CURAÇAO, alhier, en tevens ter verkrijging  van de navolgende 
toestemmingen;
 - ex artikel 47, vierde lid om een later sluitingsuur;
 - ex artikel 52 om achtergrond muziek te maken;
 - ex artikel 53, eerste lid om vrouwelijke bediening toe te laten;
in bovengenoemd perceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag na deze bekendmaking 
gedurende de tijd van veertien dagen van 14.00 uur tot 16.00 uur ter visie 
bij Wetgeving en Juridische Zaken  te Fort Amsterdam nr. 15, alhier, 
gedurende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn bezwaren 
tegen het verlenen van genoemde vergunningen en toestemmingen 
kenbaar te maken bij de Regering van Curaçao.
Indien naar aanleiding van deze bekendmaking bezwaren worden 
ingebracht, kunnen zowel de verzoeker als degenen die bezwaren hebben 
ingebracht gedurende de termijn van een week na het hiervoor genoemde 
tijdvak van veertien dagen kennis nemen van de ingebrachte bezwaren bij 
Wetgeving en Juridische Zaken.

Namens de Regering van Curaçao,
De Sector-Directeur Algemene Zaken,

mr. N.V. Ribeiro

Op kantoor,school of thuis bezorgd !!!

DE LEKKERSTE KROKETTEN  EN HAPJES 

VAN HET  EILAND

PARTYBOX FL. 74,= (incl. OB)

70 warme hapjes met 3 sausjes 

10 Kipsate’s

10 mini Saucijzenbroodjes

10 Kip nuggets

10 Kaasballen

10 mini Conchkroketjes

10 Rundvlees bitterballen 

10 mini Kipkroketjes

Checks t.n.v. Christoffel Int’l foods n.v. ,

Kaya Cupido 9, Curacao, 

Tel. 7377422 / 5605088   Fax: 7368129  

Email: pointsnack@hotmail.com

Crib nr. 122288531

( excl. bezorgen fl .5,=) 
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“BAN CUBA – PANAMA KU FIK”

Konose 7 siudat na cuba i 
hasi kompra na panama.
Fik ta e uniko touroperador 
di Korsou outorisa pa estado 
cubano. Reserva awo. 

Tel: 668-5025 / 515-0515
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Jonge Curaçaoënaar tekent bij Braves
De 18-jarige Sander
Boeldak heeft onlangs een
7-jarig contract getekend
bij het Major League
Baseball-team Atlanta
Braves. De Curaçaoënaar
speelt sinds zijn zesde
baseball, altijd bij het team
van Kwartier, waar hij de
positie van eerste honk-
man of pitcher vervulde.
Bij de Braves zal Boeldak
de positie van ‘outfielder’
vervullen. Van oktober tot
december zal de jongeling
intensieve trainingen vol-
gen in Amerika. 

FOTO FAMILIE BOELDAK

BES leidt
politie op in
Nederland
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Politie BES wordt opgeleid in Nederland
en niet (meer) bij het Opleidingsinstituut
Rechtshandhaving en Veiligheid (politieschool, ORV) op
Curaçao. Dit blijkt uit een brief van de Raad voor de
Rechtshandhaving (RvR) aan de Nederlandse minister
van Veiligheid en Justitie (VenJ), Ivo Opstelten. 

Studenten gaan over tot actie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Studenten van de
University of Curacao (UoC) ver-
zamelden zich gisteren op het
Brionplein om te protesteren te-
gen de verhoging van het colle-
gegeld. Vandaag zijn zij van plan
een brief aan minister-president
Ivar Asjes aan te bieden. Dat ver-
klaart Victor Tromp, woordvoer-
der van de studentenraad van de
UoC. Gisteren vergaderde de di-
rectie van de UoC met de stu-
dentenraad, die de studenten
vertegenwoordigt, over verdere
te nemen stappen in de strijd te-
gen de verhoging van het colle-
gegeld. ,,Wij zijn van mening
dat er zo snel mogelijk een ge-
sprek moet komen met minister
van Onderwijs Irene Dick (PS)
of, als zij wederom een afspraak
afzegt, met minister-president
Ivar Asjes”, aldus Tromp. Actie-
groep Bari Inhustisia i Subida
Collegegeld (BISC) vertelt over
de actie van gisteren dat de stu-
denten naar het Brionplein zijn
gegaan en de intentie hadden

om er te overnachten. ,,Sommi-
ge studenten hebben zelfs een
tent meegenomen. De actie blijft
doorgaan totdat wij onze zin
krijgen!”, aldus de studenten.
De studentenraad ondersteunt
de studenten in hun strijd. BISC
legt uit: ,,Ze volgen procedures,
wij zijn overgegaan tot actie. De
actiegroep treedt op in samen-
werking met de studentenraad,
maar het zijn twee verschillende
organen die verschillende taken
uitvoeren. De studentenraad wil
de rechten van de studenten ga-
randeren en de actiegroep
neemt actie.” 

Tromp legt uit dat een groot
deel van de studenten de verho-
ging van het collegegeld hele-
maal wil terugdraaien. Maandag
hadden de studenten een infor-
matiesessie over de verhoging
van het collegegeld in de aula
van de universiteit. Het oor-
spronkelijke idee was dat mi-
nister Dick hierbij aanwezig zou
zijn en de studenten haar vragen
zouden kunnen stellen.

Op pagina 12


