
Volgens Circkens heeft Metro
Groep bv, die zichzelf als be-
heerder van de Boogjes be-
schouwt en daarmee overigens
door de rechter in het gelijk is
gesteld, ten onrechte gekozen
om de strijd aan te gaan met een
verhuurder. ,,De Metro Groep
had eerst via de rechter duide-
lijkheid moeten eisen over de
status van het contract tussen de
beheerder en de overheid en pas
daarna de huurders moeten aan-
pakken, die stap is nu overgesla-
gen. 

De rechter oordeelde vorige
week onder andere dat Italian
Food Distributors nv van het
restaurant Ciao Italia de open-
staande huurschuld van
201.657,57 gulden aan beheer-
der Metro Groep bv moet vol-
doen. Ook moet Pasta & Pizza
binnen een maand het pand ver-
laten. 

Formeel zijn de Boogjes, die
als monumenten gelden, eigen-
dom van de overheid. In het ver-
leden tekende de overheid een
overeenkomst met Metro Groep
voor de exploitatie, verhuur en
het beheer van de Boogjes. 

Maar die overeenkomst is niet
meer geldig, zo stelden de toen-
malige minister Charles Cooper
van Verkeer Vervoer en Ruimte-
lijke Ruimtelijk Ordening in
2012 en secretaris generaal

Dwigno Puriel van het ministe-
rie in september van dit jaar
vast. Aangezien er volgens de
ondernemers geen contract
meer tussen de overheid en de
beheergroep bestond, werd er
geen huur meer aan de beheer-
der overgemaakt, het contract
was immers verstreken, zo legt
Circkens uit. 

,,De lokale ondernemers zoals
ik, die al 27 jaar in de Boogjes
hun zaak hebben, zijn in het ver-
leden al vaker het slachtoffer ge-
worden van de onduidelijkheid
over de overeenkomst tussen de
overheid en de beheerder. ,,Wij
hadden dit al meegemaakt met
eerdere beheerders zoals de
Meta Groep en de Plaza Van der
Valk groep. Het is onrecht-
vaardig dat lokale ondernemers
het slachtoffer worden van een
beheerdersgroep die uit buiten-
landers bestaat. Lokale in-
vesteerders in de Boogjes vallen
nu tussen de wal en het schip,
mijn personeel bestond altijd
voor 95% uit lokale krachten, dat
was ook mijn bijdrage aan de lo-
kale economie.”

Circkens is voor zijn twee za-
ken ook al wegens achterstallige
huur aangeschreven door de
Metro Groep, die zaak is nu in
handen van een advocaat. De
ondernemer is zich deze dagen
met andere ondernemers van de

Boogjes aan het beraden over
vervolgstappen. Zelf vreest hij
niet dat het rechterlijk vonnis in
de praktijk zal leiden tot sluiting
van zijn zaak. ,,Maar het moet
nu wel duidelijk worden aan wie
we huur verschuldigd zijn. De
beheerder zou de beveiliging
van de Boogjes, het bestrijden
van ongedierte en de marketing
promotie van de Boogjes op zich
nemen” 

Onzekerheid Ciao Italia
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Curaçao

Lachen om Chikungunya

Hoewel het huilen men nader staat dan het lachen bij het hebben
van Chikungunya, werd er gisteren hard gelachen om de gelijknami-
ge tentoonstelling. ‘Chikungunya’ ging gisteravond om 20.00 uur in
première in Teatro Luna Blou. In deze tentoonstelling wordt de spot
gedreven met het virus waar een deel van de Curaçaose gemeen-
schap momenteel mee is besmet. Bekende mensen zoals minister
Earl Balborda (PNP), minister Ben Whiteman (PS) en kruidendes-
kundige Dinah Veeris worden in deze uitvoering door acteurs nage-
speeld. Whiteman heet in Chikungunya ‘Blackman’, Balborda wordt
‘Bordá’ en Veeris ‘Charo’. FOTO JEU OLIMPIO

Acties partijen zonne-energie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verschillende par-
tijen die het niet eens zijn met
het nieuwe beleid van BTP&U
met betrekking tot tarieven en
een fee voor zonnepanelen gaan
over tot actie. 

Eduard Ravelo, eigenaar van
Eco Energy, geeft aan dat een
groot aantal bedrijven zich vere-
nigd heeft, onder andere Goisco,
Centrum, Mangusa, Pest con-
trol, Building Depot en Digicel.
Zij zullen deze week de puntjes
op de i zetten en volgens Ravelo
uiterlijk vrijdag 12 december het
kortgeding indienen. De bunde-
ling van bedrijven die aan het
einde van de week hun kortge-
ding in gaan dienen, gaan deze
week nog bespreken ‘welke
stukken overlegd gaan worden’
en ‘hoe sterk ze staan’. Ravelo:
,,Wij als Eco Energy gaan ook
nog andere punten bij de rechter
brengen. Onder andere de keu-

ringsprocedure.” Die duurt vol-
gens Ravelo momenteel veel te
lang. 

Een andere partij die tot actie
overgaat, zijn de aanbieders van
zonnepanelen Dutch Durables,
Dynaf Caribbean en Watts Up
Energy. Reinoud van der Bos
van Dutch Durables geeft aan
dat zij ‘een beroepschrift aan het
voorbereiden zijn in samenwer-
king met de andere twee aanbie-
ders’. Aanstaande maandag zul-
len zij dit indienen bij het Ge-
recht in eerste aanleg te
Curaçao. Hij vertelt dat gisteren
een derde gesprek is geweest
tussen de drie partijen. Zij zijn
van mening dat ‘het nieuwe be-
leid omtrent duurzaam opge-
wekte elektriciteit dat zich ken-
merkt door een aanpassing in de
teruglevertarieven en het invoe-
ren van een belasting per kWp
vermogen door de gemeenschap
als onacceptabel is bestempeld’. 

‘Ondernemers
Boogjes in limbo’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ondernemers van de Boogjes in Punda zijn weer de dupe van een
onduidelijkheid tussen overheid en de beheerder van de Boogjes en verkeren in een
limbo, zo reageerde Zeno Circkens van Scampi en Grill King op het rechterlijk vonnis
van vorige week. 

Advertentie

Deze actie is geldig t/m 31 december 2014. 
Meer weten over de voorwaarden? 
Kijk dan op www.bancodicaribe.com

Banco di Caribe, Schottegatweg Oost 205,  H 432 3200
Banco di Caribe Bonaire, Kaya Grandi 22, H 717 7595

Voor alles 
wat je wilt 
meemaken!
Je Prinses fotograferen tussen haar 
helden in Disney World. Doe het met 
een PERSOONLIJKE LENING van 
Banco di Caribe!

Nu geniet je van een speciale lage rente 
en extra gunstige voorwaarden.  
Maar vooral van een ervaring die niet in 
geld is uit te drukken.

Bel voor meer informatie 432 3200 of kom 
langs bij een van onze branches!
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