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Advertentie

Nieuwe speeltuin bij Parke Tropikal
Bij dierentuin
Parke Tropikal
wordt een nieu-
we speeltuin voor
de kleintjes
gebouwd. De
speeltuin werd
enige tijd geleden
door Kooyman
aan Parke
Tropikal geschon-
ken en wordt nu
gebouwd zodat
de jonge bezoe-
kers er zo snel
mogelijk gebruik
van kunnen
maken. 
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‘St. Maarten
proefkonijn
Nederland’
Heyliger wil met Arubaanse en 
Curaçaose Statenleden in discussie
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Sint Maarten wordt door Nederland als
proefkonijn gebruikt, aldus Heyliger, politiek leider van
de United People’s Party (UP)en beoogde kandidaat voor
het premierschap gisteren in een spoedvergadering van
het eiland waarin de recente aanwijzing vanuit Den
Haag op de agenda stond. 

,,Wat er nu op Sint Maarten in
gang is gezet, eindigt niet op het
eiland. Het zal ook op de andere
eilanden voortgang vinden”, al-
dus Heyliger. De leider die on-
der vuur ligt op verdenking van
het kopen van stemmen, vroeg
zich af wat er gebeurd zou zijn
als Curaçao net als Sint Maarten
nu een aanwijzing vanuit Neder-
land had gekregen.

,,Kijk maar of je dit op dushi
Kòrsou kunt flikken.” Hij voor-
spelde dat in zo’n geval sommi-
ge plaatsen op Curaçao in de as
zouden worden gelegd. Bij de
eerste spreekronde die Heyliger

en de andere parlementariërs
hielden, omschreef hij de aan-
wijzing als het kapen van de de-
mocratie. Het volk van Sint
Maarten heeft het recht om in
eigen land zijn zegje te doen en
te bepalen wat er gebeurt, zo be-
toogde de leider. 

,,Wij kunnen nu zelf onze Ge-
volmachtigde minister kiezen,
waarom zouden we dat niet
doen voor het premierschap?”
Politieke partijen zouden vooraf-
gaand aan de verkiezingen hun
kandidaat voor het premier-
schap bekend kunnen maken en
de keus aan de kiezer laten. 

De UP-leider stelde voor om
de Arubaanse en Curaçaose Sta-
tenleden uit te nodigen om naar
het eiland te komen en met el-
kaar in discussie te gaan over
wat er nu in het Koninkrijk
gaande is. Over het screenen van
zijn eigen persoon zei de leider
hij zelf niets te verbergen heeft.
,,Ik heb een paar littekens op
mijn lichaam maar die heb ik
van het Sint Maartense volk ge-
kregen.” In zijn toespraak hekel-
de hij het feit dat de screening
zich niet beperkt tot de persoon
met wie iemand getrouwd is en
de kinderen, maar dat ook ande-
re familieleden, zakenrelaties
daarbij worden betrokken. 

Volgens de politicus houden
de bewoners van het eiland er-
van om praatjes met elkaar aan
te knopen. ,,Wij houden ervan
om veel te praten, kijken veel
naar soaps en creëren ook eigen
soaps, dat is onderdeel van onze
cultuur.”

Ook vertelde hij hoe binnen
de kleine gemeenschap van het
eiland mensen hem aanschieten
om dingen voor hen uit te zoe-
ken. Als voorbeeld noemde hij
ouders die hij op scholen tegen-
komt.

De parlementariër schetste
het beeld van persoon die voor
het eerst naar het eiland afreist
om de screening te doen en dan
de verhalen moet aanhoren van
mensen die hem vertellen over
eilandbewoners die premier wil-
len worden.

Staten 
behandelen

moties 
morgen

Het parlement van Sint
Maarten komt morgenoch-
tend bijeen om de moties
van de United People’s Par-
ty (UP) van Theo Heyliger
te behandelen waarin er
formeel een standpunt ge-
formuleerd wordt over de
recente aanwijzing vanuit
Den Haag. De moties zijn
gistermiddag niet meer in
de spoedvergadering van
Staten aan bod gekomen.
Zowel de coalitie als de op-
positie wilde meer tijd heb-
ben om dieper op de in-
houd van de moties in te
gaan. Sint Maarten kreeg
afgelopen vrijdag vanuit de
Rijksministerraad een aan-
wijzing. Nederland heeft
daarbij aan de gouverneur
de instructie gegeven om
de benoeming van de mi-
nisters aan te houden tot-
dat Nederlandse deskundi-
gen die naar het eiland wor-
den overgevlogen, de
kandidaat-ministers heb-
ben gescreend.

Aanhouding vanwege ontvoering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een resort in de
omgeving Jan Thiel is maandag-
ochtend rond 7.00 uur een
vrouw ontvoerd. 

De vrouw werd in de auto ge-
duwd door haar voormalige

echtgenoot, waarna de man met
haar in de auto wegreed. Voor-
dat de vrouw in de auto werd ge-
duwd, kon zij nog bij een collega
van haar de aandacht trekken,
die vervolgens de politie waar-
schuwde. De politie zette een

zoektocht op poten die uiteinde-
lijk leidde naar een woning aan
de Jumentoweg, waar de auto
geparkeerd stond. Daar werd de
ontvoerde vrouw aangetroffen.
De 26-jarige G.H.I.A. is aange-
houden wegens ontvoering.


