
Persbericht  

Wijken onder de rook van ISLA en BOO gaan de strijd aan. 

Op 9 juni jl. hebben vertegenwoordigers van de wijken Julianadorp, Wishi/Marchena, Piscadera en 

Blaauw een brief gestuurd aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Dr. B. Whiteman 

waarin wordt aangegeven dat de bewoners van deze wijken zich zorgen maken over de enorme 

luchtverontreiniging (waaronder de groene aanslag) en stankoverlast.  

Onder meer gaan de zorgen uit naar de baby’s en kinderen die in deze wijken opgroeien en 

die als gevolg van de vervuiling hier extra onder te lijden hebben en worden gehinderd in 

hun ontwikkeling. 

Gezien de doelstelling van het Ministerie dat staat voor: 

• de optimale bescherming en de verbetering van de gezondheid van Curaçao  

• de verwezenlijking van een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap 

• het trachten deze doelstellingen te bereiken onder andere door regels op te stellen 

op het gebied van de gezondheid 

hebben wij de minister gevraagd handhavend op te treden tegen de stank en vervuiling en 

hem gevraagd binnen 4 weken aan te geven dat er inderdaad per onmiddellijke ingang 

handhavend gaat optreden tegen de stank en vervuiling.  

 

Een kopie van de brief is aan de Statenleden van Curaçao gestuurd met verzoek de minister 

van Gezondheid, Milieu en Natuur aan te spreken op handhaving van de normen. Ook hen is 

gevraagd binnen 4 weken te reageren. 

Ter ondersteuning van de wijken in hun strijd tegen de vervuiling en stankoverlast is de 

stichting “Foundation Clean Air Everywhere” opgericht. Voornaamste doelstelling van deze 

stichting is om –desnoods via juridische procedures - af te dwingen dat de overheid 

handhavend optreedt tegen de vervuiling en stankoverlast. Het is niet de opzet van de 

stichting “Clean Air Everywhere” dat de ISLA-raffinaderij of de BOO centrale worden 

gesloten 

Website: http://www.cleanaireverywhere.com/?lang=nl  

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/Cleanaireverywhere/permalink/1664351377130977/  

 

Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen aan info@cleanaireverywhere.com  

 


