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Curaçao

Advertentie

E X E C U T O R I A L E   V E R K O O P

Op dinsdag 30 december 2014, des morgens om 10.00 uur zal, ten 
overstaan van notaris mr A.M.P. Eshuis, of diens waarnemer, te zijnen 
kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 
3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning: 

1. een perceel grond, ter grootte van vierduizend vierhonderd tien 
vierkante meter (4.410 m2), gelegen in het Tweede District van 
Curaçao te “DAMACOR”, kadastraal bekend als Tweede District, 
Sectie A, nummer 4551, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend 
als Schout bij Nacht Doormanweg 56;

2. een perceel grond, ter grootte van vierduizend negenhonderd vierkante 
meter (4.900 m2), gelegen in het Tweede District van Curaçao te 
“DAMACOR”, kadastraal bekend als Tweede District, Sectie A, 
nummer 4552, met de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een 
polikliniek, operatiekamer, ziekenhuis en erf, plaatselijk bekend als 
Taams Kliniek, Warawaraweg 4;

3. een perceel grond, ter grootte van eenduizend driehonderd twintig 
vierkante meter (1.320 m2), gelegen in het Tweede District van 
Curaçao, deeluitmakende van het verkavelingsplan “DAMACOR”, 
kadastraal bekend als Tweede District, Sectie A, nummer 3747, met 
het daarop gebouwde plaatselijk bekend als Warawaraweg 9 en

4. een perceel grond, ter grootte van negenhonderd vijf en tachtig 
vierkante meter (985 m2), gelegen in het Tweede District van Curaçao 
te “DAMACOR”, kadastraal bekend als Tweede District, Sectie A, 
nummer 3654, met het daarop gebouwde plaatselijk bekend als 
Kinikiniweg 10,

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking 
behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter 
inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer 
in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter 
nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie 
of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de 
veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de 
reden(en) te noemen. 

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk 
bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij de 
ondergetekende notaris uitbrengen. 

  NOTARISKANTOOR ESHUIS 
Rooi Catootjeweg 1 
Alhier. 
Telefoon: 736-5222 – Fax: 736- 5223 
e-mail: eshuis@notaris-eshuis.com 
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Ministerie van

Financiën Mededeling

BELANGRIJKE MEDEDELING
Middels deze advertentie wil ik alle leveranciers wederom 
erop wijzen op de bestaande procedures met betrekking 
tot het bestelbonnensysteem bij de overheid.

Financiële verplichtingen kunnen uitsluitend worden 
aangegaan en uitgevoerd indien sprake is van een op-
drachtbevestiging inclusief bestelbon getekend door een 
tekenbevoegde conform de tekenbevoegdheidsmatrix van 
het betrokken ministerie gepubliceerd op de website van 
de overheid. 

Slechts facturen vergezeld met een bestelbon zullen in 
behandeling worden genomen en kan voorts een tijdige 
betaling worden gegarandeerd.

De Interim Secretaris-generaal,

De heer I. Kuster

Sehos beter per
telefoon bereikbaar 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint
Elisabeth Hospital (Sehos)
gaat komend weekend een
vernieuwingsslag maken.
Het ziekenhuis gaat name-
lijk overstappen naar een
nieuwe, geautomatiseerde
telefooncentrale. 

Sehos-woordvoerder Bob
Harms laat weten dat er mo-
menteel gebruik wordt gemaakt
van een systeem van dertig lij-

nen. Alleen zijn er slechts drie
telefonistes die de telefoon
twaalf uur per dag bemannen.
Daardoor kunnen er geen dertig
mensen tegelijk geholpen wor-
den. ,,Wij hopen dat de wachttij-
den korter worden en het zie-
kenhuis beter bereikbaar door
de nieuwe centrale.” 

Met het geautomatiseerde
systeem kan de beller zelf zijn
keuze voor de desbetreffende af-
deling intoetsen. Zaterdagoch-
tend wordt het systeem geïmple-
menteerd. Om ook tijdens die

periode bereikbaar te zijn, zul-
len er twee noodnummers vanaf
6.00 uur voor het publiek be-
schikbaar worden gesteld. Het
gaat hierbij om het nummer
5604900, waarmee de telefoon-
centrale van het Sehos bereikt
kan worden, en 5614900 waar-
mee de polikliniek en de spoed-
eisende hulp kunnen worden
opgebeld. Deze twee nummers
zijn uitsluitend aanstaande za-
terdag operationeel. Hierna zijn
de afdelingen weer te bereiken
via 4624900 en 4624910. 

Schotte springt op Unesco-wagen
,,Het kabinet Asjes met daar-

in minister Earl Balborda van
het ministerie van Verkeer, Ver-
voer en Ruimtelijke planning

(VVRP) gooien 300 jaar werk uit
het raam met de bouw van het
nieuwe hospitaal in Otrobanda.
De door Unesco erkende en be-
schermde zone in de stad wordt
daarmee onderbroken. Niet al-
leen wordt het ziekenhuis nu
veel duurder, de overheid steekt
de draak met alle reguleringen
en overtreedt de EOP-wet, ver-
nietigt een werelderfgoedlocatie
en gaat door alsof er niets aan de
hand is.” Aan het woord is leider
van oppositiepartij MFK, Gerrit
Schotte, die niet voor het eerst
een advies van de Unesco-com-
missie aanhaalt over deze
kwestie. Volgens Schotte staat er
in het advies van de genoemde
commissie dat er zorgen zijn
over de wijziging van de be-
schermde zone door de over-
heid, waarvan een van de groot-
ste, het feit dat het project archi-
tectonisch niet past in de
erfgoedzone. 

,,De overheid onderschrijft
dat zelf in hun document ‘Sum-
mary/Translation Modification
Plan Buffer Zone Historic Area
of Willemstad, Inner City and
Harbour, Curaçao’ dat aan
Unesco is overhandigd en waar-
in ze aangeven niet te voldoen
aan legale reguleringen. Daar-
naast voldoet het gebouw niet
aan artikel 4 van het EOP waar-
op de overheid zich altijd be-
roept om terreineigenaren geen
bouwvergunning te geven. Daar-
naast zal het gebouw het stads-
gezicht storen.” 

Schotte haalt aan dat de over-
heid in plaats van naar een bete-
re locatie te zoeken voor het zie-
kenhuis, besloten heeft om de
zogenaamde bufferzone in te
zetten en een deel van het ter-
rein uit de beschermde zone te
halen om zo de regels van de
World Heritage Committee -
Unesco te omzeilen. ,,Maar ter-
wijl er werd gewacht tot het
Unesco-advies binnen kwam is
Balborda zijn eigen gang gegaan
en heeft een bouwvergunning
uitgegeven”, aldus Schotte. 

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP

Op dinsdag 30 december 2014, des morgens om 10.00 uur zal, 
ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 32 op 
Curacao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek 
in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en meteen 
daaropvolgend bij afmijning:

a. een perceel grond gelegen in het Tweede District van Curaçao 
op “VREDENBERG”, bekend als kavel nummer 52 van het 
verkavelingsplan “LA PRIVADA”, ter grootte van 890m2, 
kadastraal bekend als Afdeling Vijf, Sectie 5S nummer 837, 
met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Avenida de 
los Mares 15; 

b. het 1/51 onverdeeld aandeel in het perceel grond gelegen in 
het Tweede District van Curacao op “VREDENBERG”, deel 
van het verkavelingsplan “LA PRIVADA”, kadastraal bekend 
als Afdeling Vijf, Sectie 5S, nummer 871, groot 9.754 m2, op 
welk perceel grond zijn aangelegd wegen met lantaarnpalen, 
naamborden en overig straatmeubilair, de telefoonleidingen, 
groenvoorzieningen, portiershuisje en het gebouwtje voor de 
kabeltelevisie installatie en de kabels en aansluitingskastjes 
van de kabel televisie; 

c. het 1/51 onverdeeld aandeel in het perceel grond gelegen in 
het Tweede District van Curacao op “VREDENBERG”, groot 
1.615m2, kadastraal bekend als Afdeling Vijf, Sectie 5S, 
nummer 848, waarop het zwembad en groenvoorzieningen zijn 
aangelegd.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 
te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 
vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een 
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 32 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.
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