
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens minister
Charles Cooper (MAN) van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning is de regering bezig
om een plan uit te werken waar-
bij op speciale dagen de Nieuwe
Haven afgesloten kan worden.
,,Dat is een ideaal gebied waarbij
de bevolking kan recreëren. Bij-

voorbeeld door te wandelen of
hard lopen, door te skateboar-
den, fietsen, vissen, noem maar

op. Het is goed voor de sociale
cohesie en iets bijzonders.” De
verkeersoverlast valt volgens
hem mee, omdat de Schottegat-
weg die eromheen loopt veel kan
opvangen. ,,Hoogstens moeten
de mensen dan enkele minuten
langer in de auto voordat ze hun
bestemming bereiken”, aldus
Cooper. 

Het plan is ontwikkeld nadat
enkele ministers onlangs tijdens
een werkbezoek in Colombia
heel positieve geluiden hierover
meekregen tijdens een presenta-
tie. Cooper: ,,Het gebeurt mo-
menteel al in sommige steden in
Colombia en het is belangrijk
voor de sociale cohesie.” De pre-
cieze data van de openstelling
voor het publiek van de Nieuwe
Haven - bijvoorbeeld op maan-
dag of op speciale feestdagen -
moeten nog worden uitgewerkt. 

Cooper: ,,Het hele project is
een beetje lastig qua planning
omdat er heel veel ministeries er
bij betrokken zijn. Maar mi-
nister Hensley Koeiman van So-
ciale Ontwikkeling is er een
groot voorstander van en hij is er
ook actief mee bezig. Natuurlijk
moet ook mijn ministerie, maar
bijvoorbeeld ook Justitie moet er
in verband met de inzet van poli-
tie, bij betrokken zijn. En wel-
licht kunnen er via het ministe-
rie van Volksgezondheid ver-
schillende mensen worden
ingezet voor vrijwillige keuring
van mensen die zich willen laten
testen op hart- en vaatziekten.
Alles is mogelijk. We werken er
aan, en binnenkort zal de bevol-
king er meer van horen”, aldus
Cooper.
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Toerisme
niet aan bod
bij Caricom
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Caribbean Hotel and Tourism
Association is heel teleurgesteld dat toerisme geen agen-
dapunt is geworden op de Caricom-vergaderingen voor
regeringsleiders die op Saint Kitts worden gehouden. 

,,Dit terwijl Caricom-leiders
drie jaar geleden besloten heb-
ben om toerisme tot een vast
agendapunt te maken”, zo stelt
Josef Forstmayr, voorzitter van
de CHTA in een persconferentie
op Saint Kitts gedurende de Ca-
ricom-vergaderingen. Volgens
het persbericht van de CHTA
naar aanleiding van deze pers-
conferentie gaf Forstmayr aan
dat het van groot belang is dat
Caricom-hoofden de regionale
luchtvaartcrisis oplossen en het
reisgemak voor Caribische in-
woners in de hele regio verbete-
ren. ,,De lucratieve markt van in-
tra-Caribisch toerisme is sterk
afgenomen vanwege het gebrek
aan een efficiënte en betaalbare
interregionale vliegverbinding.
Dit heeft grote economische in-
vloed gehad op nationale econ-
omieën en kleine hotels. Gedu-
rende deze uitdagende tijden
voor onze internationale toeris-
memarkten is er een heel reële
mogelijkheid om een sterk en

robuuste intra-Caribische markt
te creëren, zoals we dat in het
verleden hadden”. Volgens
Forstmayr moet ook de bewe-
ging van bezoekers tussen eilan-
den gefaciliteerd worden door
minder visumrestricties toe te
passen. ,,Het is belachelijk dat er
visumprocedures zijn tussen
Caricom-landen. We hebben de
neiging te praten over ‘integra-
tie’ maar op hetzelfde moment
laten we onze overheden meer
barrières oprichten”. Forstmayr
geeft aan dat er te weinig be-
wustzijn en begrip is voor de
economische bijdrage van de
sector en hoe het de diepte en
breedte van de economie in het
algemeen en de Caribische
maatschappij beïnvloedt. De
CHTA vertelt verder dat de cam-
pagne ‘Tourism is key’ nadruk
legt op feiten zoals dat de reis-
en toerisme sector verantwoor-
delijk is voor de directe en indi-
recte werkgelegenheid van 1,9
miljoen mensen in de Cariben. 

Plan voor
‘sociale
cohesie’

Gouverneur van Curaçao Frits Goedgedrag ontving vrijdag uit handen van de twee auteurs het boek
‘Twee Curaçaose Meesters’. Het is geschreven door de advocaten Mirto Murray en Karel Frielink. Bij de
presentatie was ook aanwezig president Lisbeth Hoefdraad van het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie. FOTO RYAN CABENDA

‘In samenwerking ligt kracht én toekomst’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het boekje ‘Twee
Curaçaose Meesters. Varia Juri-
dica’ dat Karel Frielink en Mirto
F. Murray vrijdag hebben aange-
boden aan de Gouverneur van
Curaçao, Frits Goedgedrag, en
aan de President van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justi-
tie, Lisbeth Hoefdraad, betreft
een bundeling van opvattingen
die zij in de afgelopen jaren heb-
ben opgeschreven en deels ook
uitgesproken. ‘Twee Curacaose
Meesters’ bevat beschouwingen

over uiteenlopende onderwer-
pen van het recht. Tot de ‘Varia
Juridica’ die aan bod komen, be-
horen de geschiedenis en enkele
aspecten van de advocatuur, de
advocaat als financiële dienstver-
lener, corporate governance,
‘BlackBerryitis’ en deugdzaam
leiderschap. Frielink en Murray
zijn beiden advocaat op Curaçao,
maar van verschillende kanto-
ren, namelijk van respectievelijk
Spigthoff en SMS-advocaten.
Vanuit de gedachte dat het recht
van iedereen en voor iedereen is,

en dat opvattingen en inzichten
nu eenmaal tijd- en plaatsgebon-
den zijn, nemen zij deel aan de
discussie over het recht. Het
doel van die discussie is niet om
wat oud en vertrouwd in het
recht is teniet te doen, maar om
het recht en de toepassing daar-
van telkens ter discussie te stel-
len, om aldus uiteindelijk (ook)
een bijdrage aan de ontwikke-
ling daarvan te leveren. ,,In een
periode van verdeeldheid willen
wij laten zien dat het ook anders
kan,” aldus Murray en Frielink.


