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Curaçao

‘Meer verkeersongevallen’
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het aantal
verkeersongevallen zal dit
jaar toenemen, dat is de
verwachting van de onderzoekers die de Criminaliteitsbeeldanalyse 2014
(CBA) samenstelden. Door
nieuwe wegen, zullen
automobilisten naar verwachting hun oude rijgedrag opnemen en daarmee
ongelukken veroorzaken.
Als er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen, waarschuwen de onderzoekers, gaat het aantal letselonVan een onzer verslaggevers
Willemstad - De Nederlandse
premier Mark Rutte (VVD) heeft
zijn collega van Curaçao, Ivar
Asjes (PS), gebeld om persoonlijk te zeggen dat het nooit zijn
intentie was om mensen in de
voormalige ‘Dutch Antilles’ te
beledigen met zijn antwoorden
op de onverwachte vraag over
Zwarte Piet bij een persconferentie over de nucleaire top in
Den Haag.
Asjes had eerst telefonisch
overleg gehad met minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties over de Koninkrijksconferentie op Aruba volgende week en liet de

gevallen op die plaatsen waar de
wegen zijn opgeknapt mogelijk
uitstijgen boven dat van 2012.
Maatregelen moeten volgens de
onderzoekers vooral worden gezocht in het beperken van de
snelheid, het voorkomen van inhalen op gevaarlijke wegvakken
en het houden van voldoende afstand ten opzichte van een voorganger. Daar waar het onderhoud aan de weg wordt voorgezet of mee wordt begonnen
verwachten de onderzoekers
voor het lopende jaar juist een
daling van het aantal ongevallen
met letsel. Het aantal ongevallen
waarbij een of meer gewonden
waren te betreuren is sterk gedaald. In 2013 waren dat 1.560

verkeersongevallen, een daling
van 34 procent als dat wordt vergeleken met 2012. De onderzoekers van de analyse wijzen de vele wegwerkzaamheden aan als
een van de twee oorzaken van de
daling van het aantal verkeersongevallen met gewonden.
Uit de analyse komen volgens
het Openbaar Ministerie (OM)
twee belangrijke ontwikkelingen
naar voren, zowel een positieve
als een negatieve. Wat blijkt is
dat in 2013 het aantal ongevallen
waarbij gewonden zijn gevallen
het laagst is sinds 2006. Alhoewel er minder mensen gewond
raken bij een ongeval, zijn de
mensen die gewond raken minder gelukkig af; er is een stijging

van het aantal verkeersslachtoffers dat een ziekenhuisbehandeling onderging. Vorig jaar werden er door Forensys 11.356 verkeersongevallen geregistreerd,
vier meer dan in 2012. Alhoewel
er vijftien verkeersdoden vielen,
was dit wel het op een na laagste
getal van de afgelopen negen
jaar. Wel stijgt het aantal behandelingen in het ziekenhuis van
verkeersslachtoffers met veertig
procent. Terwijl het voorgaande
jaar 2012 ook al een toename te
zien was van 22 procent. ,,Er vallen dus minder verkeersslachtoffers, maar hun letsel noodzaakt steeds vaker tot een behandeling in het ziekenhuis”,
concludeert het OM.

‘Belediging niet bedoeling’

maal”, antwoordde Rutte in het
Engels. ,,Ik kan alleen zeggen
dat mijn vrienden op de Nederlandse Antillen heel blij zijn als
ze Sinterklaas vieren omdat ze
hun gezicht niet hoeven te
schminken.” Die opmerking viel
bij een deel van de mensen niet
goed. Maar Asjes neemt genoegen met de uitleg en geeft aan
te geloven in deze directe manier van met elkaar communiceren.
Asjes benadrukt tot slot het
hebben van een goede samenwerking en communicatie, gebaseerd op rust; in eigen land en
in de contacten met de koninkrijkspartners.

bewindsman daarin weten dat
de uitlatingen van Rutte bij een
deel van de bevolking verkeerd
waren gevallen. ,,Daarop belde
Rutte op en ik heb hem de pijn
uitgelegd”, aldus Asjes gisteren
bij Radio Direct.
De Nederlandsere ministerpresident, tevens voorzitter van
de rijksministerraad, toonde volgens Asjes begrip voor de belediging die sommigen hadden gevoeld. En gaf direct aan dat dit
zeker niet zo zijn bedoeling is
geweest. Asjes is blij met het
telefoontje en ‘gebaar van groot-

heid’ van Rutte. Hij heeft naar
eigen zeggen zelf ook wel eens
iets gezegd, waarvan hij later
dacht dat hij het beter niet had
gezegd of anders had moeten
formuleren.
Rutte kreeg op de persconferentie over de NSS niet alleen
vragen over nucleaire veiligheid.
Eén buitenlandse journalist besloot het onderwerp te koppelen
aan de uitspraken van PVV-leider Wilders en de ophef over
Zwarte Piet vorig jaar. ,,Zwarte
Piet is zwart en dat kan ik niet
veranderen. Zo heet hij nu een-

Afscheid

Van waarnemend gouverneur
van Curaçao Adèle van der
Pluijm-Vrede werd woensdagavond afscheid genomen. Op 1
april zal Van der Pluijm-Vrede in
totaal twaalf jaar hebben
gediend als waarnemend gouverneur, eerst als waarnemend
gouverneur van de Nederlandse
Antillen en vervolgens van
Curaçao. Sinds 10 oktober 2010
is zij de eerste waarnemend
gouverneur van Curaçao. Als
dank voor haar inzet is Van der
Pluijm-Vrede door koning
Willem-Alexander benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
FOTO KABINET VAN
DE GOUVERNEUR

Advertentie

…MET MCB EN WIN EeN

‘FESTA
BRASILEIRA’
BIJ U THUIS!

Gebruik uw MCB creditcard voor al uw aankopen en u
maakt kans om één van de 10 ﬁnalisten te worden van
onze “Kanta Gol” wedstrijd op 26 april aanstaande.
Degene die het beste ‘Goooal’ kan roepen wint de
volgende geweldige prijzen:

1

Een ‘FESTA BRASILEIRA*’ voor u en 20 vrienden,
in uw eigen huis, tijdens de WorldCup 2014 ﬁnale.

2

Een FLAT SCREEN TV
Bezoek www.mcb-bank.com voor meer informatie
of bel met 466 1111.

*Een ‘Festa Brasileira’ is een feest in Brazilliaanse stijl inclusief catering en decoratie.

De campagne loopt van 12 maart t/m 17 april 2014. Na aﬂoop van de campagne worden er 10 “Kanta Gol” ﬁnalisten gekozen. De “Kanta Gol” wedstrijd vindt plaats op 26 april 2014. Prijzen kunnen niet geruild worden.

