FUNDASHON JULIANADORP

Aan de directie van Refineria Isla B.V.
Emmastad

Aan de directie van Refineria di Korsou N.V.
Ara Hill Top Building

Curaçao, 7 juni 2011

Geachte directie,
De bewoners van een groot deel van de wijk Julianadorp werden op donderdagmorgen 2 juni jl.
geconfronteerd met een wit korrelig poeder op hun huizen en in tuinen.
Dit gebeuren heeft ernstige ongerustheid veroorzaakt onder de bewoners. Het poeder gaf
irritatie aan ogen en luchtwegen waardoor snel duidelijk werd dat dit geen bouwzand betrof.
Via ons eigen mailsysteem werd alarm geslagen en konden bewoners berichten aan elkaar
doorgeven.
De Refineria Isla noch haar Milieudienst waren betreffende ochtend telefonisch bereikbaar
omdat het een feestdag was. Wij hebben vervolgens bericht over dit milieu incident bij de
security achtergelaten.
Op donderdagmiddag heeft een vertegenwoordiging van de Refineria Isla de verschillende
woningen in de wijk bezocht. Ons werd verteld dat het katalysatorpoeder was maar dat het niet
schadelijk zou zijn. Echter uit onderzoeken met vrijgekomen katalysatorpoeder weten we in het
verleden dat ze wel schadelijk waren en kankerverwekkende stoffen bevat. Dit steeds in
tegenstelling tot de informatie die de Isla aan de bewoners verstrekt.
Wanneer de bevolking op betreffende dag direct in de ochtend geïnformeerd was via radio en
wijkbesturen, dan hadden wij de bewoners eerder kunnen waarschuwen zodat ze het poeder
niet met bezem en poetsdoeken zouden gaan opruimen. Maar wat doe je als je porch vol stof
ligt en het waait? Het poeder dat in de luchtwegen terecht komt is niet zichtbaar en geeft in de
meeste gevallen niet direct merkbare schade. Die gevolgen zullen zich pas over enkele jaren
openbaren.
De schoonmaakactie van de Isla kon pas de derde dag na het incident van start gaan, want eerst
moesten de “contractors” de schade opnemen en een offerte maken. Deze informatie
ontvingen wij van de Isla-vertegenwoordiging die de schoonmaak organiseerde.
Dit team stond ons correct te woord en alle afspraken werden nagekomen. Echter een klein
aantal woningen kon afgespoten worden, bij de rest moest de wind of regen haar werk gaan
doen.
Op zaterdagochtend begon men uiteindelijk met de werkzaamheden bij 6 woningen. Dit terwijl
dit poeder al de derde dag rond waaide en zich verder verspreidde over tuinen en huizen. De
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werknemers die kwamen schoonspuiten werden door hun opdrachtgever gemaand om hun
mondkapje op te houden. Maar schoonspuiten betekende in deze situaties het stof van dak en
vloeren wegspuiten zodat het in je tuin achterblijft.
Gelijktijdig bleef de Fundashon klachten krijgen van bewoners die de Isla belden maar geen
gehoor kregen. Ook heeft de Isla aan verschillende bewoners toegezegd dat ze terug gebeld
zouden worden om de schoonmaak te plannen, echter daarna heeft men niets meer vernomen.
Als bestuur van de wijkvereniging Fundashon Julianadorp stellen wij de Refineria Isla
aansprakelijk voor de schade die bewoners hebben geleden.
De bewoners zullen zich individueel beraden welke stappen ze gezamenlijk gaan ondernemen.
Deze keer had Julianadorp pech want de wind stond onze richting uit. De volgende keer is weer
een andere wijk (Marchena) de dupe.
Als bestuur van Fundashon Julianadorp verzoeken wij u dringend om direct te stoppen met deze
milieuvervuiling omdat deze ons leefklimaat en natuur ernstig aantast.
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