
De chauffeurs willen dat pre-
mier Asjes opkomt voor hun be-
langen. Zij verklaarden al eerder
vergeefs bij minister Earl Bal-
borda van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning aan de bel
te hebben getrokken. Voorzitter
Rignald Sling van Sinusta zei
ook met minister Nelson Navar-
ro van Justitie te willen spreken.
Premier Ivar Asjes zegde toe

vandaag samen met Balborda en
Navarro met de taxichauffeurs te
willen praten.

De acties van de stakende
chauffeurs concentreerden zich
op de Breedestraat in Punda.
Volgens politiewoordvoerder
Imro Zwerwer kwam daarbij de
doorstroming van het verkeer in
het geding. De politie besloot
daarop om het verkeer om te lei-

den. De autoriteiten hadden be-
grip voor de acties, maar moeten
ook de openbare orde in de ga-
ten houden, aldus Zwerwer. 

Tijdens de demonstratie deed
zich een incident voor waarbij
een chauffeur werd gear-
resteerd. De chauffeur stond op
de hoek Breedestraat/Handels-
kade en verhinderde daardoor

het verkeer. De bestuurder werd
door de politie tot vijf maal toe
gevraagd om de plek te verlaten.
Toen dat niet gebeurde werd de
man gearresteerd. 

De chauffeurs voerden onder
andere actie tegen de oneerlijke
concurrentie die zij dagelijks
ondervinden van onder andere
grote maatschappijen die de pas-
sagiers met grote tourbussen
vervoeren. Een taxichauffeur
legde aan deze krant uit dat vroe-
ger bij vluchten uit Nederland
zo’n 30 tot 40 chauffeurs passa-
giers vervoerden. Door de inzet
van grote tourbussen krijgen bij
de grote vluchten uit Nederland

slechts zes chauffeurs passa-
giers te vervoeren. 

In de praktijk ondervinden de
chauffeurs ook oneerlijke con-
currentie van kleine bussen die
met name Venezolaanse en Su-
rinaamse passagiers benaderen
met de vraag of zij interesse heb-
ben in een rit tegen een goed-
koop tarief. ,,De toeristen weten
niet wie dat zijn. Hun veiligheid
is in het geding als ze met chauf-
feurs zonder vergunning mee-
gaan”, zei Sling. ,,Vroeger waren
er controleurs en de SKS. Maar
die zijn opgeheven. En de politie
komt niet. Ons werk wordt hier-
door bedreigd.” 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao heeft dit
jaar minder dan de helft aan in-
vesteringen gerealiseerd dan
was gepland. Het College finan-
cieel toezicht (Cft) is daarover te-
leurgesteld, laat het College we-
ten aan minister van Financiën
José Jardim (namens onafhan-
kelijk Statenlid Glenn Sulvaran).
Buiten de lening voor het nieu-
we ziekenhuis Hospital Nobo
Otrobanda (HNO) van 187 mil-
joen gulden vroeg de minister
een lening van 80 miljoen gul-
den voor overige investeringen.
Met dat leenverzoek stemt het
Cft in, maar uit de toelichting
blijkt de teleurstelling. Buiten
het ziekenhuis was er een finan-
cieringsbehoefte van 171 miljoen
gulden gepland. Omdat het ver-
zoek op 13 november bij het Cft
werd ingediend zal dit bedrag in
de resterende periode van het
jaar niet worden gerealiseerd.
Zelfs de 80 miljoen acht het Cft
ambitieus. De ‘bestuurlijke en
ambtelijke absorptiecapaciteit’
van Curaçao is onvoldoende ‘om
de voorgenomen impuls voor de
economie te realiseren’. Het Cft
wil graag met Jardim overleggen
over versterking van de capa-
citeit. ,,Los hiervan, is het Cft de
afgelopen periode duidelijk ge-
worden dat het voorbereiden en
volgen van investeringsvoorne-
mens ook niet vlekkeloos ver-
loopt. Investeringsvoornemens
worden laat in het jaar gereali-

seerd of bekend.” Omdat het
meestal om grote bedragen gaat
is ‘een meer intensieve aandacht
voor deze projecten nodig’.

Het Cft heeft meer kritiek.
,,De rentelasten die gepaard
gaan met de voorgenomen le-
ning blijven onder het niveau
van de rentelastnorm. Dit is ech-
ter gebaseerd op een nog immer
niet aangewezen collectieve sec-
tor. Het Cft vraagt derhalve we-
derom uw aandacht hiervoor,
opdat bij leningsverzoeken kan
worden getoetst aan een formeel
aangewezen collectieve sector.”
Over het HNO is het college po-
sitief: ,,Het Cft is de afgelopen
periode met uw ministerie in
contact geweest over de voort-
gang van het project en de aan-
passingen in de business case
en zal dit ook blijven doen. Op
grond hiervan bevestigt het Cft
de conclusie dat sprake is van
een sluitende business case.”
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De taxi die de straat blokkeert, wordt weggesleept. FOTO MIRANDA VAN BOVEN

Demonstratie
taxichauffeurs
in Punda
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Taxichauffeurs hebben in Punda gede-
monstreerd om aandacht te vragen voor de oneerlijke
concurrentie die zij onder andere bij Hato en bij de pie-
ren ervaren. Aan de demonstratie van gisterochtend
deden onder andere leden van de taxibond Sinusta deel. 

‘Investeringen stellen teleur’


