
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De restauratie
door Stichting Monumenten-
zorg Curaçao van het monu-

mentale pand Frederikstraat 34
in Otrobanda heeft gisteren let-
terlijk zijn hoogtepunt bereikt. 

In bijzijn van de initiatiefne-

mers, bewoners en omwonen-
den werd het spantenbier traditi-
oneel gevierd. ,,Het woonhuis
stamt uit de negentiende eeuw
en is uniek in zijn soort. Dit is
een van de vele typisch kleinere
huizen in Otrobanda. Net zoals
veel grotere panden behouden
worden, zo moeten ook veel klei-
nere huizen worden behouden,
zodat de stedelijke, sociaal cultu-
rele en architectonische historie
goed weergegeven wordt”, aldus
Tamira La Cruz, managing di-
rector van de Stichting Monu-
mentenzorg Curaçao. ,,Weinig
mensen weten dat wij veel mo-
numenten restaureren en ver-
huren, van kantoorpanden tot
huurwoningen.” In het monu-
mentale pand, gebouwd in de
negentiende eeuw, met een
grootte van ongeveer honderd
vierkante meter, worden onder
andere de originele tegels en or-
namenten teruggebracht en de
ramen en deuren hersteld. Bo-
vendien wordt de oude indeling
van de kamers weer hersteld
waarbij ook de badkamer onder
handen wordt genomen. De to-
tale restauratie kost 200.000
gulden. De oplevering staat ge-
pland voor april. De bewoners
worden intussen door de stich-
ting elders ondergebracht.

,,De Orde heeft in haar Jaar-
plan 2010 als doelstelling opge-
nomen dat gefinancierde rechts-
hulp prioriteit verdient”, zegt
Karel Frielink, deken van de Or-
de van Advocaten.  ,,Ook minder
draagkrachtigen hebben recht
op goede juridische bijstand. De
Orde vindt dat de advocaten die
deze bijstand verlenen sneller
moeten worden betaald.”

Het Land de Nederlandse
Antillen is gehouden tot een cor-
recte en tijdige nakoming van
haar verplichtingen, vervolgt de
deken. 

,,Aangezien het Land in ge-
breke blijft, zal de rechter zich
hierover moeten uitlaten. 

Dat is in het verleden ook ge-

beurd. De rechter heeft het Land
toen tot betaling veroordeeld. De
Orde betreurt het dat het weder-
om tot een rechtszaak moet ko-
men, maar staat daar volledig
achter.”

Sterk vertraagde betaling
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‘Land moet
advocaten
snel betalen’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Orde van Advocaten van Curaçao betreurt
het dat het slechte betalingsgedrag van de overheid ten
opzichte van pro deo-advocaten opnieuw heeft geleid tot
een rechtszaak, maar steunt Advocatenkantoor Martina -
die zich gedwongen voelde deze stap te nemen - wel vol-
ledig.

Cems kan niet
doordraaien 
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oplossing die
de overheid en Ambtenaren
Pensioenfonds Nederlandse
Antillen (Apna) zijn overeenge-
komen over het conservatoir be-
slag op de Curaçao Emergency
Medical Services (Cems), is geen
oplossing voor de ambulance-
dienst. ,,Zo kunnen wij niet lan-
ger meer doordraaien”, aldus
Cems-directeur Sharlon Melfor,
die gisteren kopie conform een
brief ontving van de overheid
aan Apna. De oplossing die de
regering en het Apna overeenge-
komen zijn houdt in dat de
maandelijkse subsidie van de
overheid van 134 duizend gul-
den per maand aan Cems, recht-
streeks uitbetaald zal worden
aan Apna. Hiermee wordt het
conservatoir beslag van Apna op
Cems opgeheven, maar het ge-
volg is dat Cems haar subsidie-
gelden niet ontvangt en daarmee
het personeel niet kan uitbetalen
aan het einde van de maand.
Cems heeft bij Apna een pre-
mieschuld van bijna 2,4 miljoen
gulden. Apna legde daarom vori-
ge week conservatoir beslag op
Cems, waarmee al het geld van
schuldenaren van Cems opge-
ëist werden. Cems spande hier-
op een kort geding aan, dat vori-
ge week vrijdag diende. 

Hyatt opent
op 20 april
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hyatt Regency Cu-
raçao Golf Resort, Spa and Mari-
na, gelegen te Santa Barbara
Plantation, gaat op 20 april 2010
open. Dat is gisteren bekend ge-
maakt . De opening is enkele ke-
ren uitgesteld. Maar volgens het
pr-bureau van het hotel is het nu
zeker: over ruim twee maanden
opent Hyatt, met 350 luxueze
suites, haar deuren.

Met Explore Curaçao Actief

Het opgeknapte huis in de Frederikstraat. FOTO JEU OLIMPIO
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