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Curaçao

KFO wil
meer
pleittijd
Van onze een onzer verslaggevers

Willemstad - De advocaten van de politieke stichting
Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) Eldon ‘Peppie’
Sulvaran, Anthony Eustatius en Chester Peterson willen
tijdens de behandeling van hun klachten meer pleittijd.
Volgens het trio is de tijd die
de Raad van Toezicht voor de
Advocatuur heeft aangeduid niet
afdoende.
,,De mededeling om, kennelijk wegens tijdgebrek, het pleiten te beperken, alsook producties/bijlagen een stop op te leggen is niet alleen in strijd met
het recht, maar ook niet wenselijk”, aldus Sulvaran namens het
drietal in een maandag verstuurd antwoord op de brief van
9 oktober van de Raad van Toezicht. ,,Wij kunnen niet beloven
dat wij binnen de beperkte tijd,
welke ons is gegund, onze pleidooien zullen kunnen afhebben.”
Verder herhaalt KFO dat zij
de klachten aan hun adres nietontvankelijk vinden. De advocaten van de politieke stichting
KFO vinden dat het de klagers te
doen is om ‘reputatieschade met
maatschappelijk effect’ aan te
richten. Sulvaran herhaalt dat in
zijn brief van maandag nog-

maals: ,,Het lijkt erop dat klagers het boeiender vinden om
een of ander nonsens verhaal
over georganiseerde criminaliteit te houden, dan om de feiten waar het eigenlijk om gaat.”
Op 13 januari van dit jaar diende de deken van de Orde van Advocaten, Caroline Fiévez, een
klacht in tegen Sulvaran. Fiévez
baseerde haar bezwaar onder andere op de manier waarop advocaat Sulvaran zich in de rechtszaal had uitgelaten in de zaak
van Emsley Tromp, directeur
van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tegen KFO.
Later kwam daar een klacht bij
van burger Nardy Cramm. Ook
zij heeft een klacht over de wijze
waarop het trio zich uit in de
rechtszaal.
De behandeling van de klachten tegen de advocaten Sulvaran,
Peterson en Eustatius zal plaatsvinden op 13 november vanaf
08.30 uur. De behandeling is
openbaar.
Advertentie

De opening van het gerenoveerde Landhuis Chobolobo.

FOTO CHOBOLOBO

Chobolobo wil meer export
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directeur van
Landhuis Chobolobo, Loes van
der Woude, zou de producten
die daar geproduceerd worden
graag exporteren naar Middenen Zuid-Amerika. Daar is echter
wel overheidssteun voor nodig,
zo liet zij gisteren weten aan de
bij de opening aanwezige minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS).
Op dit moment worden de

Curaçao Liqueur, Alcolado Glacial en AG rub-zeep zonder overheidssteun geëxporteerd naar
het Caribisch gebied en verscheept naar Amerika en Europa, zo liet Van der Woude niet
zonder trots weten. Sinds 2012
is er continu gewerkt aan verbetering, waarbij vooral goed geluisterd is naar de bezoekers, onder wie veel cruisetoeristen. Er is
een ‘visitors’ center’, een filmzaal, er kan een kijkje genomen

worden in de fabriek, er kan likeur geproefd worden, sinds
kort is er een passende winkel
gebouwd waar de producten verkocht worden en er kan nu een
drankje gedronken worden en
een hapje gegeten voor de lunch.
,,Een plek voor de toerist, maar
zeker ook voor de lokale bevolking”, aldus de directeur die aangeeft de laatste jaren bij elkaar 1
miljoen gulden geïnvesteerd te
hebben.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De weg naar Shut,
het terrein naast Hato, wordt per
1 november afgesloten door Curaçao Airport Holding (CAH).
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) Ben Whiteman (PS) adviseerde CAH
middels een officiële brief om
tot deze afsluiting van het terrein over te gaan. Maurice Adriaens, ceo van CAH, laat weten dat

Weg naar
Shut
afgesloten

toch geadviseerd om het terrein
af te sluiten. ,,De eerste stap vanuit de overheid is namelijk dat er
wetgeving komt waardoor er kan
worden opgetreden tegen vervuiling. Hij verwacht echter dat
het nog lang gaat duren voordat
dit gerealiseerd is. Zodoende
heeft hij ons aangeraden om het
heft in eigen hand te nemen. Hij
heeft een voorstel gedaan voor
maatregelen. Zo zullen werkloze jongeren worden getraind en
worden ingezet voor de schoonmaak en het schoonhouden van
het gebied. Ook zal een groep
worden ingezet als milieupolitie.
Dit wordt gedaan in samenwerking met de ministeries van
Justitie, Economische Zaken,
GMN en Sociale Ontwikkeling,
Arbeid & Welzijn (SOAW).

er sinds jaar en dag afval, rommel en troep uit beerputten
wordt geloosd bij Shut. ,,Dat
druist tegen internationale verdragen in en is illegaal. Sinds vorig jaar zijn wij met het ministerie gaan nadenken over een gezamenlijke
oplossing.
Wij
waren namelijk van mening dat
als wij het terrein simpelweg
zouden afsluiten, het probleem
slechts verplaatst wordt, maar er
geen oplossing komt.”
De minister heeft CAH nu
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Restaurant Seasons

Now open at Acoya Resort
Still serving our restaurantweek menu Naf 55,00
& our new Chef’s special menu for Naf 75,00
with his best specials and now with Hare (wild),
Lionﬁsh, and ﬁlet of Dover sole
RESTAURANT

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week
Reservations recommended tel.: 5669732
Advertentie

www.autoleasecuracao.com

