
De nieuwe elektriciteits-
centrale aan de Dokweg
heeft, met de aanleg van
de schoorsteen van 50
meter hoogte, het hoog-
ste punt bereikt. Ter ere
van deze mijlpaal
bezocht de Raad van
Commissarissen het pro-
ject. De centrale moet als
deze in werking treedt 35
megawatt gaan produce-
ren. Het bereiken van het
hoogste punt van de
constructie van een ener-
giecentrale is niet het
meest belangrijke punt,
het gaat om de zoge-
naamde ‘first smoke’.
Dat is als de centrale
voor het eerst wordt
gestart. Het is de bedoe-
ling dat dit in de tweede
week van december
plaats vindt. De opleve-
ring van het project staat
gepland voor 6 januari. 
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Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Immigra-
tiedienst op luchthaven
Hato krijgt het vanaf vol-
gende week zwaar te ver-
duren. 

Volgens Curaçao Hospitality

and Tourism Association (Cha-
ta) kan de Immigratiedienst het
toenemende aantal vluchten
niet gemakkelijk verwerken.
Chata heeft hier een brief over
gestuurd aan de minister van
Justitie Nelson Navarro (PAIS)
en de minister van Economische

ontwikkeling Stanley Palm
(PAIS). Chata hoopt dat de mi-
nisters actie ondernemen, om-
dat de luchthaven momenteel
niet klaar is voor de extra vluch-
ten die vanaf december als een
zware last zullen drukken op het
immigratiepersoneel. Momen-

teel is Chata bezig met winter-
voorbereidingen. Tijdens dit
proces spraken zij met diverse
partners over hun plannen en de
prognose voor de industrie. Bo-
venal werd er gesproken over de
grootste verdiensten, maar ook
zorgen van de industrie. 

Een van de grote verdiensten
voor de toeristenindustrie is vol-
gens Chata de toename van de
capaciteit van de ‘luchtbrug’. Cu-
raçao heeft een toename van het
aantal zitplaatsen op diverse
vluchten naar bijvoorbeeld Am-
sterdam, Toronto, Montreal en
Düsseldorf. Vanaf 2 december
gaat JetBlue twee keer per week
zijn diensten aanbieden aan Cu-
raçao. Dit vormt volgens Chata
mogelijkheden voor het eiland
en naar de markt van de Vere-
nigde Staten. Met de komst van
meer vluchten ontstaat echter
ook een probleem. 

Het is volgens Chata een feit
dat de aankomsthal van de lucht-
haven tijdens de piekuren waar-
op vliegtuigen aankomen onder
enorme druk staat. De belang-

rijkste reden hiervoor is het ge-
brek aan ruimte en capaciteit.
Vooral de immigratiecabines op
de luchthaven vormen volgens
Chata een probleem. Met name
op dinsdagen zal de komst van
vijf grote luchtvaartmaatschap-
pijen, namelijk KLM, Arkefly,
Air Berlin, JetBlue en American
Airlines, een bottleneck zijn. Zo
zal dit een enorme impact op de
immigratie hebben. Toerisme
en de komst van deze passagiers
zijn belangrijk voor Curaçao.
Daardoor is het relevant dat het
proces bij de immigratie en de
security check vlot verloopt. 

Diana Martis, woordvoerder
van CAP laat weten dat met na-
me Curaçao Airport Holding
(CAH) en de immigratiedienst
daarover gaan: ,,Als operator
hebben wij ervoor gezorgd dat er
meer balies zijn en dat de Immi-
gratiedienst daar gebruik van
kan maken. CAP houdt reke-
ning met een groeiend aantal
toeristen, waardoor wij bezig
zijn met uitbreiding om daar op
in te spelen.” 
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Chata uit zorgen over immigratie

Hoogste punt elektriciteitscentrale


