
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Theo Heyli-
ger van de United People’s
Party (UP) lijkt de grote
winnaar te zijn van de par-
lementsverkiezingen op
Sint Maarten. Bij het ter
perse gaan van de krant
waren nog niet alle uitsla-
gen binnen, maar de grote
trend bij alle twintig stem-
bureaus was de winst van
UP. Daarmee wordt de lijn
gevolgd die voor de verkie-
zingen was aangegeven
door verschillende peilin-
gen. Daarbij kwam naar
voren dat meer dan vijftig
procent van de bevolking
de UP steunt.

Aan de verkiezingen
hebben in totaal zes partij-
en deelgenomen. De Uni-
ted St. Maarten Party (lei-
der Frans Richardson),
National Alliance (leider
William Marlin), United
People’s Party (leider Theo
Heyliger), Democratic
Party (Sarah Wescot-Willi-
ams), Social Reform Party
(leider en enig lid Jacinto
Mock) en One St. Maarten
People Party (OSPP) (lei-
der Lenny Priest).

In totaal heeft 70 pro-
cent van de stemgerechtig-
den op Sint Maarten een
stem uitgebracht. Dat be-
tekent dat van de 21.433
stemgerechtigden bijna
vijftienduizend mensen
hebben gestemd; om pre-
cies te zijn: 14.939. Van te-
voren hebben veel kandi-
daten de bevolking opge-
roepen om te gaan
stemmen. Er werd ge-
hoopt op een aantal van
ruim boven de 70 procent.
Dat is echter niet gehaald.

Het opkomstpercentage
verschilde wel veel. Zo
nam Simpson Bay maar
56 procent van de stemge-

rechtigden de moeite om
te gaan stemmen. Daar
staat tegenover dat in de
buurt Belvedere 76 pro-
cent is gaan stemmen.
Traditiegetrouw werd in
de gevangenis het hoogte
percentage stemmers be-
reikt. Van de 68 stemge-
rechtigden ging 99 pro-
cent stemmen (67 perso-
nen).

Het aantal stemmen dat
nodig is voor één van de
vijftien zetels in het parle-
ment is daarmee op 996
gekomen. Een relatief
groot aantal stemmers
wachtte tot het laatst om te
gaan stemmen. De bu-
reaus gingen ’s ochtends
om 8.00 uur open en slo-
ten ’s avonds om 20.00
uur. 

Vijftien procent van de
stemmers bracht echter
pas tussen 18.00 en 20.00
zijn stem uit. Bij het slui-
ten van de stembureaus
waren er nog tientallen
mensen die in de rij ston-
den, zij mochten na 20.00
uur hun stem uitbrengen.

De verkiezingen zijn in
een rustige, gemoedelijke
sfeer verlopen. 

De hele dag waren er
aanhangers van de ver-
schillende partijen op
straat. Bij veel van de twin-
tig stembureaus waren de
aanhangers, gekleed in
partij-shirts, aanwezig. 

Door de verschillende
partijen werd benadrukt
dat mensen kunnen ver-
schillen van hun partij-
voorkeur, maar dat ieder-
een elkaar moet respecte-
ren. Aanhangers van de
verschillende partijen gin-
gen over het algemeen
vriendschappelijk met el-
kaar om. 

Zoals politici en media
benadrukten op de verkie-
zingsdag: ‘Sint Maarten
people are one family’.
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Opkomstpercentage
verkiezingen op
Sint Maarten 70%

De eerste avond van het Curaçao North Sea Jazz Festival barstte gisteren los met optredens van onder anderen
Seun Kuti, Nile Rodgers & Chic, Joss Stone, Smokey Robinson, Dianne Reeves en Rod Stewart. Laatstgenoemde
zorgde voor een spectaculaire show waarbij hij oude bekende hits zoals ‘Da ya think I’m sexy’ en ‘Sailing’ opvoerde.
Fans reageerden massaal op Facebook. Zo meldde een fan: ,,Rod Stewart zoals vanouds. Goed!” 
Maná zorgde gisteravond voor de afsluiter. Vandaag is de tweede en tevens laatste avond van het Curaçao North
Sea Jazz Festival 2014 met optredens van onder anderen Juan Luis Guerra, Henry Butler, Bruno Mars en als afslui-
ter Chaka Khan. FOTO ANDREAS TER LAAK/CNSJF


