
We zijn benieuwd naar Schot-
te’s plannen voor een duurzame
en welvarende toekomst.”
SMOC wees afgelopen week mi-
nister Piet Hein Donner (CDA)
er tevens op dat er nog steeds
geen handhaving plaatsvindt van
de Isla-vergunning, ondanks het
vonnis dat het Hof gewezen
heeft. Dit gebeurde tijdens een
ontmoeting van Van Leeuwen en
advocaat Sandra in ’t Veld van
SMOC bij het bezoek van Don-
ner aan Curaçao afgelopen
woensdag en donderdag.

De Nederlandse minister van
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties werd duidelijk ge-
maakt dat er ondanks de ge-
maakte afspraken met Neder-
land nog steeds niets gedaan is
om een visie op de toekomst van
het Schottegatgebied uit te wer-
ken: met of zonder Isla. Zo meldt
Van Leeuwen. ,,We hebben de
minister kunnen informeren
over de kennis die wij hebben
verzameld in ons tienjarig be-
staan. Het belangrijkste blijft dat
Isla een vergunning heeft die ge-
handhaafd moet worden. Dat ge-
beurt niet omdat de Milieudienst
niet functioneert.” De SMOC-
voorman vergeleek bij de ont-
moeting de Isla met de brand in
het Nederlandse Moerdijk, waar
veel giftige stoffen bij vrij kwa-
men. ,,Dat gebeurt hier 365 da-
gen per jaar.” ,,Curaçao heeft in
2008 met Nederland afgespro-
ken dat er een toekomstvisie voor
Isla wordt uitgewerkt”, bena-
drukte Van Leeuwen tegenover
Donner. ,,Wat zijn de voor- en
nadelen van een toekomst met
en een toekomst zonder Isla?
Moet er een nieuwe raffinaderij
komen? Moet de Isla verplaatst
of gesloten worden? En wat ge-
beurt er met de werknemers?
Dat is belangrijk, alleen dan kun
je keuzes maken of voorleggen

in een referendum, zoals  Schot-
te heeft voorgesteld. Er staat ech-
ter nog geen letter op papier.”
Ter ondersteuning van de ge-
sprekken heeft SMOC de Isla-ge-
schiedenis in schema gezet; van-

af 1915 tot op heden. Het schema
is overhandigd aan Donner en is
te vinden op de nieuwe website
van SMOC.
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Premier Schotte
praat met SMOC
’Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Premier Gerrit Schotte (MFK) heeft Stichting Milieu op Curaçao SMOC
uitgenodigd voor een gesprek. Dat maakte Peter van Leeuwen, voorzitter van de stich-
ting gisteren bekend. ,,We hebben al informeel met de premier gesproken, daarbij
hebben we onze diensten aangeboden. 

Optreden 
Miles gaat
‘zeker door’
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De heren van The
Landingstrip Choir jammen
vanavond gewoon door bij Miles
om 21.00 uur. Rond midder-
nacht, van donderdag op vrij-
dag, werd het jazzcafé overval-
len. ,,Tsja, rotoverval. Maar het
optreden gaat zeker door”, aldus
een optimistische eigenaar,
Hans Andriessen. 

Drie gemaskerde mannen
verrasten personeel en mensen
aan de bar, eenmaal binnen
dreigden twee van hen met een
vuurwapen en werd de inhoud
van de kassa buitgemaakt. 

,,De mannen verdwenen in
de richting Kaya Papa Godett.
Enkele gasten renden erachter-
aan en ook de politie heeft in de
wijk gezocht, maar zonder re-
sultaat”, zei een medewerker
van de dienst communicatie van
de politie gistermiddag. Zij liet
weten dat de zaak in onderzoek
is. Miles Jazzcafe is weer ge-
woon open. 

Onder genot van een Hen-
nessy Mojito kan vanavond wor-
den geluisterd naar de twee gita-
risten JB Meijers (De Dijk) en
Ken Stringfellow (R.E.M. en
The Posies) en drummer Trevor
Morais (Tina Turner, Nina Si-
mone en Björk). 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose
‘sterpitcher’ Marc Hennep
komt morgen aan op Schi-
phol. ,,Hij zal aankomend
seizoen uitkomen voor het
hoofdklasseteam van Sparta-
Feyenoord te Rotterdam en
een opleiding gaan volgen
om zich verder te ontwikke-
len”, zo wordt in een persbe-

richt bekend gemaakt. De
komst van Hennep naar
Nederland is het resultaat
van de samenwerking tus-
sen Stichting Tophonkbal
Sparta-Feyenoord en Fun-
dashon Bon Intenshon op
Curaçao. Vorig jaar werd de-
ze samenwerking op 30 juli
gestart middels het onderte-
kenen van een driejarig

sponsorcontract. De spelers
zullen de naam ‘Curaçao’ op
de shirts dragen. Papito Ziel-
inski, voorzitter van het
hoofdklasseteam schrijft:
,,Het effect voor het positie-
ve imago van Curaçao bij dit
initiatief van Fundashon
Bon Intenshon is aanzien-
lijk.” Zielinski zal zich per-
soonlijk over Hennep ont-

fermen, zodat de aanpassing
aan Nederland soepel zal
verlopen. Op Curaçao kwam
de pitcher eerder al uit voor
de nationale selectie. De ver-
wachtingen voor Sparta-Fey-
enoord zullen dit seizoen
zeer hooggespannen zijn.
Binnenkort zal de nieuwe
selectie worden voorgesteld
aan de media. 

Pitcher Marc Hennep naar Nederland

Marc Hennep krijgt een mooie kans. 
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