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Annabaai aantrekkelijker
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Curaçao
Ports Authority (CPA)
heeft gisteren een
ambitieus plan onthuld voor de herontwikkeling van het
gebied rond de Sint
Annabaai, inclusief
het Waaigat.
Het doel is het gebied te
revitaliseren, aantrekkelijk
te maken voor bewoners
en bezoekers, en banen te
creëren. ,,De komende
vijf, tien of twintig jaar willen we daarin investeren”,
zei directeur Humberto de
Castro. In totaal rekent hij
op een investering van 60
miljoen gulden. Los daarvan gaat ook de ontwikkeling van de tweede megapier verder, waarvoor nog
eens 50 miljoen is uitgetrokken.
,,Vorig jaar zijn we begonnen met het project
voor de Annabaai en het
Waaigat. Centraal daarin
staan de gemeenschap,
cultuur en ondernemen.”
Als de plannen doorgaan
zouden die tijdens de
bouwperiode zo’n 1.145
banen creëren. Daarna
hebben de ontwikkelaars
berekend dat er 520 vaste
banen bijkomen met nog
eens 110 indirecte banen.
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Onderwijsbond Sitek roept voor morgen een algemene ledenvergadering bijeen. Of de
scholen daar last van gaan
ondervinden laat voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn
nog in het midden. ,,We
beslissen vandaag (dinsdag, red.) of de vergadering ’s morgens of ’s
avonds zal zijn.” Aanleiding voor de nieuwe actiedreiging is het voorstel van
minister Irene Dick van
Onderwijs aan de Sitek
om deel uit te gaan maken
van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA). Daarmee toont ze volgens Plantijn geen respect voor de

Curaçao Ports Authority vraagt publiek om mee te denken
De bouw gaat per gebied
in fases en duurt tot 2030.
De details van de plannen werden uiteengezet
door Scott Lagueux van
LandDesign Inc, de Amerikaanse projectontwikkelaar. Hij benadrukte dat
het ideeën zijn en dat het

publiek de komende dagen mee mag denken. In
de Tularoom van het Sonesta Kurá Hulanda Hotel
is een galerij ingericht met
de plannen. Iedereen kan
zijn mening daarover ter
plekke achterlaten. Die
zullen in de uitwerking

van de plannen worden
verwerkt.
De Annabaai en het
Waaigat liggen in een
uniek gebied, dat deel uitmaakt van het Unesco
Werelderfgoed. Daarmee
wordt rekening gehouden,
aldus Lagueux.

,,De geschiedenis vergeten we niet. De plannen
moeten een aanvulling
daarop zijn. We willen de
verschillende
gebieden
met elkaar gaan verbinden, zodat ook de toerist
beter zijn weg vindt.” Het
project zou in een public-

Viering van 60 jaar Statuut

private partnership uitgevoerd moeten worden.
Het idee is ‘buzz’ te creëren in de stad, zodat bewoners en toeristen er graag
willen komen, aldus Lagueux.
,,Vroeger werden mensen weggehouden bij het
water, want daar waren de
bedrijven. Nu willen we
dat omkeren, mensen
moeten naar het water toe
komen.”
Lagueux ging de verschillende
stadsdelen
langs. Het meest spectaculair zijn de plannen voor
het Waaigat. ,,Maar eerst
gaan we het water schoonmaken. Afvalwater mag er
niet meer in terechtkomen.”
Daarna wordt het gebied ontwikkeld tot een recreatiegebied met een zogenoemd ‘linear park’, een
smal park dat langs de oevers van het water loopt. Er
moet een nieuwe verbinding komen tussen de
noordkant van het Waaigat en Pietermaai.
Op pagina 11

Stadsstrand in Waaigat
Op Koninkrijksdag werd gisteren stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van het Statuut. Op 15 december 1954 werden
in dit document de verhoudingen in het Koninkrijk vastgelegd. In Amsterdam woonden koning Willem-Alexander
en koningin Máxima het traditionele Koninkrijksconcert bij. Op Curaçao vierden de drie premiers van de Caribische
landen het jubileum. Bij het autonomiemonument werd de ceremonie luister bijgezet door optredens, zoals op de
foto van een groep kinderen en steltlopers.
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Mogelijk weer acties onderwijs
bond. ,,Ze is de afspraken
niet nagekomen. Op 2 december is afgesproken dat
we elke maandag gaan
onderhandelen over een
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het
document waarmee de
minister gisteren is gekomen gaat tegen alle afspraken en protocollen in.”
In juni heeft de bond de
voorstellen om deel uit te
maken van het CGOA al
afgewezen, maar daar is
nooit op gereageerd, aldus
Plantijn. Hij wijst op wat
er met ambtenarenbond
Abvo is gebeurd in het
CGOA. ,,Zij hebben tegen
de voorstellen gestemd,

maar omdat drie andere
bonden voor waren vormden ze een minderheid.
Daar hebben wij geen zin
in.” Met Dick is volgens
Plantijn afgesproken dat
er zou worden onderhandeld, maar daar is het niet
van gekomen: ,,Er is helemaal geen sprake van
onderhandelingen.” De
Sitek-voorzitter beschuldigt Dick ervan de situatie
in het onderwijs niet te
willen verbeteren, maar
om alleen de acties te willen voorkomen. Het bestuur van de Sitek heeft intussen al met het actiecomité overlegd over de
volgende te nemen stap-

pen. Vandaag wordt er opnieuw vergaderd met de
adviseurs van de bond.
Maar volgens Plantijn
staat al vast dat er een oproep komt voor een algemene ledenvergadering
morgen. Of de scholen
daar last van zullen hebben kan de voorzitter nog
niet zeggen: ,,Dat zullen
we vanavond weten.”
Minister Dick laat van
haar kant weten dat zij
‘open’ met de onderwijsbonden Sitek en STSK
heeft gesproken. ,,Zij hebben hun standpunten
overhandigd in documenten en vandaag (gisteren,
red.) hebben ze van de

kant van de regering gehoord in welk kader de gesprekken kunnen plaatsvinden.” Daarbij zegt ze
dat er maar één kader is
waarin over de juridische
positie van de werknemers
gesproken kan worden.
Daarover zijn in 2008 afspraken gemaakt, die zijn
afgeleid van verdragen van
de internationale vakbondsorganisatie
ILO.
Volgens Dick is afgesproken dat er op 12 januari
verder wordt gesproken.
Voor Sitek staat dat nog
lang niet vast: ,,Nadat we
elkaar
een
gelukkig
nieuwjaar hebben gewenst zullen we moeten
beslissen wat we doen:
onderwijs geven, actievoeren of onderhandelen.”
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