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Kandidaten afgewezen
Vier kandidaat-ministers Sint Maarten niet door screening

Van een onzer
verslaggevers

Willemstad/Philipsburg - Er zijn vier kandidaat-ministers op
Sint Maarten niet
door de screening
gekomen.
Dat betekent dat er nog
geen kabinet gevormd kan
worden op het eiland. Dat
schrijft The Daily Herald.
Leroy de Weever, Richard
Gibson,
Peggy
Ann
Brandon en Lucas Berman zouden allemaal afgewezen zijn bij de screening.
De Weever zou de
screening niet hebben
overleefd omdat er een
klacht tegen hem zou zijn
ingediend. Tegen Richard
Gibson, die eerder lid was
van het College financieel
toezicht (Cft), zou een
onderzoek lopen wegens
huiselijk geweld en om die
reden zou hij gezakt zijn
voor de screening.
Ook Peggy Ann Brandon is niet door de screening gekomen. Zij zou
een te hechte band hebben
met de voormalige minister van Justitie Roland
Duncan. Hij werd eerder
verhoord in de Bada Bingzaak. Die zaak gaat over
omkoping door de eigenaar van nachtclub Bada
Bing van parlementslid
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Patrick Illidge, die op video is opgenomen. Ook de
beoogde Gevolmachtigde
minister voor Sint Maarten in Nederland, Lucas
Berman is niet door de
screening gekomen. Hij

zou in zijn jeugd in aanraking zijn gekomen met
justitie.
In totaal worden er negen ministers scherp onder de loep genomen.
Daaronder ook de Gevol-

machtigde minister en de
plaatsvervangend Gevolmachtigde minister.
Over het screeningsproces op Sint Maarten is veel
te doen. De Rijksministerraad gaf eerder een aanwij-

zing, omdat deze de screening op het eiland te mager vond. Politiek Sint
Maarten reageerde furieus, omdat de screeningsprocedure juist was
aangescherpt. Nederland

Feestverlichting Aqualectra ontstoken

zou de aanwijzing hebben
gegeven, omdat het formateur Theo Heyliger, de
omstreden leider van de
United People’s Party
(UP), niet als premier wilde. Heyliger wordt beschuldigd van het kopen
van stemmen. Hij kreeg
vorige week als formateur
nog uitstel van gouverneur Eugene Holiday voor
zijn eindverslag, omdat de
screening nog niet was
voltooid. Het is niet duidelijk of hij toen al wist dat
vier kandidaten zouden
worden afgewezen.

EXTRA!

AD WIKÈNT
‘Laten we het stadscentrum in het licht zetten’, onder dat motto werd gisteren de feestverlichting van Aqualectra bij
het Riffort ontstoken door minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Speciale gast
was Lucinda da Costa Gomez, de weduwe van staatsman en oud-premier Doktoor Moises da Costa Gomez en zelf
ook korte tijd premier. Zij zou eigenlijk vorig jaar de lichten ontsteken, maar dat kon niet doorgaan. Daarom werd
zij als speciale gast dit jaar uitgenodigd.
FOTO JEU OLIMPIO
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De Veterinaire Dienst heeft bij het
testen van varkensvlees in
zeventien van de achttien
monsters het gif dioxine
aangetroffen. De steek-
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Dioxine in varkensvlees
proeven werden uitgevoerd bij het vet van vlees
dat werd aangeboden bij
het abattoir. Dioxine is
een stof die in de natuur
voorkomt en voor mens
en dier zeer giftig is. Volgens de regels van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag het
niet voorkomen in voedsel. Besmettingen komen
meestal voor in het vet van
vlees of vis nadat de dieren
het binnen hebben gekregen door bijvoorbeeld besmet voedsel. Het varkensvlees waarin de Vete-

rinaire Dienst de dioxine
heeft aangetroffen is zeer
waarschijnlijk besmet bij
de varkenshouders, waar
ze hun voedsel van de
grond moeten eten. Daarnaast kan het volgens de
dienst komen door het
verbranden van vuil in de
omgeving van de varkenshouderij.
De Veterinaire Dienst
heeft onmiddellijk maatregelen genomen bij het
abattoir om te voorkomen
dat de consument van varkensvlees nog meer dioxine binnenkrijgt. Verder

zullen de varkenshouders
worden
geïnformeerd
over de tekortkomingen in
de manier waarop ze hun
dieren verzorgen en hoe
ze dit op korte termijn
kunnen verbeteren.
In Europa en Azië zijn
verschillende gevallen bekend van grootschalige dioxinebesmettingen.
In
België werd het gif in
1999 en 2006 gevonden
in veevoer. In 2004 mochten 1.500 bedrijven in
Nederland, Duitsland en
België geen dieren laten
slachten of melk leveren,
omdat er een te hoog dioxinegehalte in de melk en
het vet was aangetroffen.

Dez week gaan we
terug naar Kerstmis
1989. Op huishoudschool Maris Stella
werd het idee geboren om de kerstviering te verzorgen
voor 5 vwo van het
Radulphus College.
Het werd een succesvolle avond, die voor
u opnieuw wordt
beleefd door
Elisabeth Hollander.
In de weekendbijlage
verder een bijzondere
aflevering van het
natuurdagboek. De
unieke Arubaanse uil
shoco staat daarin
centraal. Het dier is
door het Arubaanse
parlement uitgeroepen tot nationaal
symbool. Michelle da
Costa Gomez bracht
een bezoek aan
Aruba om de shoco
te zien.

