
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De bestuur-

der van een boot die een
snorkelaar op paaszondag
vorig jaar heeft overvaren

met dodelijk gevolg is ver-
oordeeld tot een voor-
waardelijke gevangenis-
straf van twaalf maanden
en de maximale werkstraf
van 240 uur. Het ongeval
vond plaats in de baai van
Cas Abou. Het Gerecht in
Eerste Aanleg acht de be-
stuurder van de boot
schuldig aan de dood van
de snorkelaar. De bestuur-
der heeft zijn snelheid vol-
gens het gerecht onvol-
doende aangepast in het
ondiepe gedeelte van de

baai, gelet op de ruwe zee
en het feit dat daar snorke-
laars, duikers en zwem-
mers waren. Daardoor
heeft de bestuurder het
slachtoffer, die bij een dui-
kersboei snorkelde, niet
gezien en heeft hij het
slachtoffer overvaren. Dit
vaargedrag wordt beoor-
deeld als aanmerkelijk on-
voorzichtig, onachtzaam
en onoplettend. Het onge-
luk is daarom aan verdach-
te te wijten en komt neer
op dood door schuld. In

tegenstelling tot het Open-
baar Ministerie acht de
rechter het geen verkeers-
ongeluk, waarvoor verdub-
beling van de maximum
strafmaat geldt. 

De verdachte wordt ook
veroordeeld tot vergoeding
van de directe schade. Ge-
let op de mate van schuld
en op het feit dat de ver-
dachte een baan heeft,
vindt het gerecht onvoor-
waardelijke gevangenis-
straf niet de aangewezen
straf.
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Wikènt schrijft
Michelle da Costa
Gomez over het foto-
graferen van de
natuur op Aruba. Met
tekst en foto’s laat
Michelle zien dat het
eiland een grote varia-
tie aan flora en fauna
te bieden heeft.
Verder is er een mooi
artikel van John
Dohmen over zijn
bezoek aan het Isla-
terrein waar hij voor
verschillende verras-
singen kwam te
staan. 
Dit is de laatste afle-
vering van AD Wikènt
voor dit jaar. Het AD
Wikènt gaat met
vakantie en is op 3
januari 2015 terug. 
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‘UTS vernieuwen’
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Minis-
ter Earl Balborda
(PNP) van Verkeer,
Vervoer en Ruim-
telijke Planning
(VVRP) heeft gisteren
de vele vragen beant-
woord die dinsdag in
de Staten waren
gesteld over telecom-
bedrijf UTS. 

Vooral de toekomst van
TeleCuraçao kreeg veel
aandacht, net als de verlie-
zen die UTS-dochter Uni-
qa in Suriname lijdt. UTS
kan alleen overleven als
het meegaat met de ont-
wikkelingen, aldus de be-
windsman. ,,De infra-
structuur is nog vooral ge-
richt op spraak, maar we
sturen tegenwoordig
steeds meer data via de
telefoon.” Balborda gaf
aan dat UTS een goede
prijs-kwaliteitverhouding
moeten leveren. ,,Inves-
teerders kijken daarnaar.
Op die manier kan Cura-
çao als hub in het Cari-
bisch gebied gaan functio-
neren.” Minister Balborda
noemde veel cijfers over
winst en verlies van het
telecombedrijf. ,,Vanaf
2006 tot en met 2012
draaide UTS met winst.
Alleen in 2013 en 2014 is
er verlies geleden.” Vorig
jaar was er 29,3 miljoen
gulden verlies. Zonder de
dochterbedrijven in Suri-

name (Uniqa) en St. Kitts
& Nevis zou er een winst
zijn van 16 miljoen, aldus
Balborda. Uniqa leed vorig
jaar een verlies van 33 mil-
joen, St Kitts 1,4 miljoen.
Ook TeleCuraçao heeft vo-
rig jaar 1,8 miljoen gulden
verlies geleden, maakte de
minister bekend.

De toekomst van Tele-
Curaçao, los van UTS,
blijft onduidelijk. Balbor-
da hield zich daarover op
de vlakte. ,,De belangen

van de werknemers en de
plaats van de zender in de
gemeenschap zijn voor
mij het belangrijkst.” Wel
zei de minister dat een
puur publieke omroep, zo-
als het Amerikaanse Pu-
blic Broadcasting System
(PBS), niet de beste oplos-
sing is. Maar een volledige
privatisering leek de mi-
nister ook niet te willen:
,,TeleCuraçao heeft een in-
formatieve en educatieve
functie voor het publiek.” 

De minister wilde on-
danks vele vragen daaro-
ver de onlangs door bu-
reau BDO gehouden audit
bij UTS nog niet vrijgeven:
,,We willen die nog bestu-
deren. De aanbevelingen
gaan vooral over tekortko-
mingen op technisch ge-
bied en over de cultuur
binnen het bedrijf.” Het
onderzoek was niet ge-
richt op het functioneren
van de directie of de Raad
van Commissarissen, be-

nadrukte hij. Veel Staten-
leden hadden dinsdag ge-
klaagd over wanbeleid bij
UTS. Ook in de tweede
ronde gisteren gingen en-
kele Statenleden daarop
in. 

,,Deze directie moet
weg”, vonden parlements-
leden Gilmar Pisas (MFK)
en Jaime Cordoba (PS).

‘Verliezen Uniqa 
Onaanvaardbaar’

Bootbestuurder veroordeeld voor dood snorkelaar

Hakken in het zand

Café de Tijd zette de hakken in het zand: een beachparty is niets zonder strand. En dus was het café op de grens
van Pietermaai en Punda de hele dag bezig hun kroeg om te toveren tot strand voor de 'Downtown Beachparty'.
Het strandfeest midden in de stad vond gisteren plaats. FOTO CAFÉ DE TIJD
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