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KLM bezoekt project Coral Restoration

Schoonmaken van groene smurrie
op woningen blijkt kostbaar
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het reinigen van woningen met
groene aanslag kan flink in de papieren lopen,
zo blijkt uit een offerte die in het bezit is van
deze krant.
De offerte om de groene
aanslag bij 26 appartementen en 1 huis te verwijderen werd gemaakt in de
tijd dat het TNO-rapport
naar de samenstelling van
de substantie nog niet bekend was.
Op verzoek van een
groep bewoners in de
buurt Piscadera werd in
juni dit jaar een offerte opgesteld. De kosten voor de
reiniging werden op
215.000 gulden geraamd.
Uitgangspunt daarbij was
nog dat de substantie met
behulp van een hogedrukreiniger en chemicaliën
verwijderd moest worden.
De opsteller van de offerte
verklaarde
desgevraagd
tegenover deze krant dat
nu het TNO-rapport heeft
uitgewezen dat er kankerverwekkende stoffen in de
groene aanslag zitten, de
reinigingskosten
hoger
zullen uitvallen in verband
met de bescherming tegen
de agressieve stoffen en
een andere reinigingsmethode die vereist is. De
schatting is dat de kosten
nu zeker boven de drie ton
zullen uitkomen.
Eind augustus van dit
jaar werd bekend dat in de
onderzochte monsters van
de groene aanslag vanadium, nikkel en zwavel is
aangetroffen. Uit vervolgonderzoek zal moeten
blijken welke de verbindingen zijn tussen de verschillende bestanddelen

van de groene aanslag.
Het TNO-onderzoek was
één van de eisen in het
kort geding dat de Stichting Clean Air Everywhere
en stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) tegen de overheid aanspanden. Eisers wilden ook dat
de overheid de bevolking
informeert over de risico’s
van de groene substantie.
De informatiecampagne
van de overheid is nog niet
begonnen.
Clean Air Everywhere
heeft de bevolking geadviseerd om de groene substantie niet met de huid in
contact te laten komen en
de aanslag niet met een
hogedrukspuit te reinigen
vanwege de vernevelingseffecten en de mogelijk
schadelijke gevolgen voor
de gezondheid. Ook werd
de bevolking geadviseerd
om groenten en vruchten
die onder de rook van de
raffinaderij zijn geteeld
niet te eten. Het ministerie van Gezondheid Milieu
en Natuur wilde bij monde van secretaris-generaal
Geraldine Christina nog
geen commentaar op de
zaak leveren. Partijen hebben met elkaar, na het laatste overleg met de rechter,
een mediastilte afgesproken De eerstvolgende ontmoeting tussen de milieuverenigingen en het ministerie staat gepland op
25 september, aldus de secretaris-generaal.

Medewerkers van het KLM-team Curaçao hebben onlangs een bezoek gebracht aan het project Coral Restoration
vlakbij Lions Dive & Beach Resort. Tijdens dit bezoek heeft het KLM-team een introductieduik gemaakt met Ocean
Encounters om de koraalkwekerij van dichtbij te bekijken. KLM wil dat het project meer aandacht krijgt. De Coral
Restoration Foundation Curaçao (CRFC) is in mei van dit jaar opgericht door Ocean Encounters. Het project maakt
deel uit van Coral Restoration Foundation International en is van essentieel belang voor het herstel van het koraalrif
in de ondiepe wateren van Curaçao. Een gezond rif beschermt de kustgebieden namelijk en is een belangrijk leefgebied voor vis en ongewervelde dieren.
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Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De reden
voor de afwezigheid van
Gevolmachtigde minister
Marvelyne Wiels van Curaçao bij de Troonrede
dinsdag is gisteren duidelijk geworden. Zij blijkt
naar Rome te zijn gegaan
voor het bezoek van premier Ben Whiteman aan
de paus. Aanvankelijk
werd alleen gezegd dat zij
op dienstreis is. Plaatsvervanger Robert Candelaria
vertegenwoordigde daarom Curaçao op Prinsjesdag.
SP-Tweede Kamerlid
Ronald van Raak noemt

Wiels was bij paus
het ‘erg jammer dat Curaçao niet goed vertegenwoordigd werd’ bij de
Troonrede. Het wegblijven van Wiels is volgens
hem ‘een heel verkeerd
signaal naar de mensen in
Nederland en een minachting voor de koning’.
Van Raak heeft daarom
vragen gesteld aan minister-president Mark Rutte. Hij wil weten wanneer
Rutte op de hoogte is
gesteld van de afwezigheid
van Wiels en of hij
weet waar ze op dat moment was? ,,Deelt u mijn

Advertentie

teleurstelling dat het land
Curaçao niet door de
Gevolmachtigde minister
werd vertegenwoordigd
bij het uitspreken van de
Troonrede door de koning?” En tot slot: ,,Hoe
rijmt u de afwezigheid
van de Gevolmachtigde
minister van Curaçao
met de oproep van de
koning in de Troonrede
dat de landen binnen
het
Koninkrijk
hun
krachten moeten bundelen?”
Nu blijkt dus dat Wiels
naar Rome was voor het
bezoek aan paus Franciscus. Dat bezoek vond
gisteren plaats. Eigenlijk
zou Whitemans voorganger Ivar Asjes naar Rome
gaan. De uitnodiging was
aan de premier als vertegenwoordiger van het
land gericht, en niet aan
de persoon van Asjes.
Daarom is Whiteman gegaan. Pastoor Meris maakt
ook deel uit van de Curaça-

ose delegatie die de paus
bezoekt. Eerder was niet
bekendgemaakt dat ook de
Gevolmachtigde minister
bij het bezoek zou zijn.
Overigens is ook Asjes in
Rome, maar dat is op persoonlijke titel. Paus Franciscus begint eind deze
week met een bezoek aan
Cuba en de VS.
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