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Premies Asjes en minister Whiteman vorig jaar tijdens het bezoek aan Wishi-Marchena. De premier wijst naar de groene aanslag | Foto Ken Wong

WILLEMSTAD — De Komishon di Akshon Wishi/Marchena is vanwege de bezorgdheid over de toename in uitstoot – de stankoverlast – en
de groene aanslag op straatmeubilair en huizen, in overleg met de bewonersverenigingen van de wijken Julianadorp en Blue Bay.
Dit bevestigt commissiewoordvoerder Kenneth Valpoort desgevraagd. “De uitstoot is de afgelopen twee weken erg toegenomen”, aldus
Valpoort. Smocvoorzitter Peter van Leeuwen vult hierop aan dat ook Boca Samí dezelfde overlast heeft ervaren.
“De uitstoot is over de afgelopen twee weken beduidend toegenomen, waardoor er sprake was van extra stankoverlast door een petroleumlucht die uit de
richting van de Isla-raffinaderij en/of de BOO-energiecentrale kwam. Alles wordt groen in de wijken, waarbij de bewoners niet weten wat er in de groene
aanslag zit. Men maakt zich zorgen over de vraag of de plakkerige substantie mogelijk ook vanadium bevat (een kankerverwekkende stof, red.), daar wordt
door de overheid maar geen antwoord op geboden. Juist uit deze bezorgdheid, die overigens ook onder de bewoners van Blue Bay en Julianadorp heerst,
wordt er onderling beraadslaagd”,
aldus Valpoort, die toelicht dat er om deze redenen afstemming wordt gezocht over de manier waarop hiermee naar buiten getreden moet
worden – ‘op welke wijze in de media te treden’-, en op welke manier de overheid benaderd moet worden.
“Ik kan nu slechts uitspraken doen over de ervaringen van de bewoners van Wishi/Marchena, maar over de aanslag beklaagt zich iedereen. Aangezien het
mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben, dient de overheid hier duidelijkheid over te verschaffen.
Sinds minister Whiteman (de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, PS, red.) vorig jaar hier in de wijk met premier Ivar Asjes (PS) op bezoek is
geweest, hebben wij nooit meer een terugkoppeling over de aanslag ontvangen”,
aldus Valpoort.
Zoals eerder gemeld, is het instellen van een onderzoek naar de aanslag in de wijken Wishi/Marchena, Blue Bay, Gasparitu, Boca Samí,
Schottegatweg West en het verkeersplein Palu Blanku, vertraagd. Dit aangezien de plakkerige substantie reeds medio april vorig jaar onder
de aandacht kwam.
De aanslag, die door de bewoners in de getroffen wijken als bijzonder corrosief wordt omschreven, is uitvoerig belicht nadat premier Asjes en
de minister Whiteman een eigen onderzoek instelden door de wijk Marchena in te trekken. Ze besloten zelf op onderzoek uit te gaan, nadat
Marchena-bewoonster Judith Rozal haar zorgen over de plakkerige substantie uitsprak in het radioprogramma van Asjes, ‘Kòrsou tin
Speransa’.
Valpoort laat verder weten dat er voor volgende week een bijeenkomst gepland staat met de bewonersverenigingen van Julianadorp, Blue Bay
en Komishon di Akshon Wishi/Marchena. Boca Samí De voorzitter van de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), Peter van Leeuwen,
beaamt een toename in stankoverlast ook voor de wijk Boca Samí.
“De petroleumlucht was de afgelopen tijd zo sterk, dat ik vanochtend tijdens mijn wandeling in de zoutpannen, een groep wandelaars zag die hun neus
dicht hielden. Men ziet ook dat de zichtbaarheid afneemt”,
aldus Van Leeuwen. Een bewoner van dezelfde wijk, die niet bij naam wenst te worden genoemd, vult aan:
“Het was de afgelopen periode echt flink raak, ik lijk er zelfs ‘immuun’ voor te worden. Dit viel me op toen wij gasten uit het buitenland op bezoek kregen.
Hun opmerking was: ‘Oh, nu ruik je de Isla duidelijk’. Op dat moment was ik me daar zelf niet van bewust, maar de stank was er wel degelijk.”
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