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Bliksemactie tegen
wildgroei reclame

Kerstversiering op grote hoogte

DOW verwijdert duizenden reclameborden
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Dienst
Openbare werken (DOW)
heeft afgelopen weekend
in opdracht van minister
van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke
Planning
(VVRP) Earl Balborda
(PNP) duizenden reclameborden verwijderd van de
openbare wegen op het
eiland.
Tijdens de bliksemactie werden borden aan de Caracasbaaiweg, Saliña, Schottegatweg,
Rooseveltweg en Jan Noorduynweg verwijderd. Het gaat om
kartonnen borden die aan palen
en verkeerslichten zijn vastgebonden. Het is de bedoeling om
alle borden waarvoor geen vergunning is gegeven te verwijderen uit het straatbeeld. Interimdirecteur van DOW Urvin Batten vertelt dat vorige week
donderdag is begonnen met het
verwijderen van de borden. Volgens de interim-directeur moeten dergelijke illegale borden
niet op de weg staan. Hij legt uit
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dat een aannemersbedrijf namens DOW belast is met het
verwijderen van de borden en
het voor het einde van het jaar
moet zijn afgerond.
Lionel Hooi, hoofd afdeling
beheer en onderhoud van DOW
legt uit dat er momenteel drie
mensen van een aannemersbedrijf bezig zijn de borden te verwijderen. Hij geeft aan dat de
borden vastzaten aan lantaarnpalen en ander straatmeubilair.
Soms vormden ze een gevaar
voor het verkeer en daarnaast
was het volgens Hooi een lelijk
gezicht. Hooi: ,,Soms gaat het zo
ver dat de reclameborden voor
de verkeersborden worden geplaatst. Het is de bedoeling dat
wij woensdag klaar zijn met de
actie.” Hooi vertelt dat het hun
opviel dat een aantal bedrijven
op voorhand de afgelopen dagen
hun borden verwijderde. ,,Dat
vinden wij een pluspunt. Dat
waren er 15 of 20”, aldus Hooi.
Tevens wordt geëvalueerd welke
stappen er genomen kunnen
worden om de kosten voor het
verwijderen van de borden te
verhalen op de bedrijven die de
borden hebben neergezet. Hooi:
,,Het eerste kwartaal van 2015
komen er nieuwe acties. Het is
nog niet helemaal duidelijk in
welke straten hierna borden
worden verwijderd.
Het probleem met de borden
is de wetgeving. De Wet openbare orde is namelijk nog niet aangenomen. Daardoor kunnen
geen aanvragen gedaan worden
voor reclameborden langs de
openbare weg en zijn er nog
geen vergunningen afgegeven.
Minister-president Ivar Asjes
kondigde twee weken geleden
aan dat de wet spoedig in de Staten behandeld zal worden. Hij
gaf de wens aan dat deze voor
het eind van het jaar behandeld
zou worden en van de negatieve
lijst gehaald kon worden. Het
ontwerp voor de landsverordening werd in mei in een centrale
commissievergadering behandeld, waarna werd besloten het
wetsvoorstel niet door te zetten.
De wet heeft op zich laten wachten omdat deze niet op tijd overgeheveld kon worden van eilandgebied naar land op 10 oktober 2010. Ondertussen is er dus
geen regelgeving, maar worden
de borden wel verwijderd. Dieter
van Daele, eigenaar van het Belgische bedrijf Pleasure Events,
dat in samenwerking met Kokomo Project X organiseert op 6
februari, geeft aan dat hier niet
blij mee te zijn.
,,Wij hebben een paar weken
geleden nog een honderdtal bor-

De vijftig meter hoge torenkraan die afgelopen week is geplaatst, is
versierd met kerstverlichting. Op de torenkraan werden maandagavond de lichtjes aangestoken door de kinderen van leden van het
Sehos, de overheid en Usona. Deze partijen hebben het afgelopen
jaar samengewerkt aan verschillende stappen richting de realisatie
van HNO. Na het ontsteken van de lichtjes, werd ook de hijskraan
symbolisch ‘gedoopt’ met een fles champagne.
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den laten maken met reclame
om binnen enkele weken te
verspreiden over het eiland.”
Pleasure Events is van mening
dat de regering in België bijvoorbeeld alternatieven biedt, zoals
plakborden waar je gratis affiches kan plakken, grote kaders
of billboards die via de gemeente
te huur zijn. ,,Zolang er geen
alternatieven zijn, zie ik het
nut er niet van in dat het verboden wordt, omdat het de toeristische zaken zijn die de borden
neerzetten. Voor ons is het ook
moeilijk om op een andere manier op het eiland reclame te maken.”

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minder mensen
hebben in de maand december
arbeidsongeschiktheid
(AO)
aangevraagd vanwege chikungunya in vergelijking tot de maanden oktober en november. Dat
verklaart adjunct-directeur van
de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) Francois Simon.
Hij legt uit dat de SVB nog
voorzichtig is met uitspraken,
maar dat er vanaf begin december wel een daling is in het aantal ziekmeldingen als gevolg van
chikungunya. De cijfers wijzen
volgens Simon uit dat in de twee
piekmaanden 4.000 mensen
meer dan normaal om AO vroegen. De adjunct-directeur legt
uit dat iemand die AO is tachtig
procent van zijn salaris krijgt uitAdvertentie

betaald. ,,De SVB heeft geen
extra potje voor een dergelijke
epidemie. Daarom zijn wij blij
dat een daling lijkt te zijn ingezet”, aldus Simon.
Woordvoerder van SVB Wimbert Hato legt uit dat de opmerking van epidemioloog Izzy
Gerstenbluth, dat het aantal besmettingen daalt terecht is geweest. ,,Wij merken in onze zaal
dat er minder mensen naar de
SVB komen. Hierdoor is het
weer mogelijk dat bij een werknemer met chikungunyaklachten individueel bekeken wordt
hoeveel dagen AO wordt toegekend. Toen de piek nog gaande was, kreeg iedereen vijf
dagen AO.” Het chikungunyaloket blijft voorlopig wel bestaan.

