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Departement van klachten en hulp
Publieke gezondheidszorg in samenwerking met de Milieu Dienst Curacao

Voorwoord
In het kader van het eindrapport willen wij even stilstaan om te beschrijven hoe de
inwoners in de buurt van de rafinaderij deze meemaken. Ook kan nota genomen
worden van de reakties van de inwoner wat betreft de hinder en pollutie van gas en
geluidshinder veroorzaakt door de rafinaderij.
Het bestuurscollege is de eerste verantwoordelijk voor een goede gezondsheidszorg
van de gemeenschap, apart hiervan moet de overheid zekere maatregelen nemen en
ook strukturen en kondities kreeren met het oog om ziekten en ongelukken voor zijn
bewoners te voorkomen.
Samen hiermee heeft de overheid als doel om de gezondheidszorg te verbeteren
voor een ieder die dit nodig heeft.
Wat de betreft de taak van de gezondheid en milieudienst heeft het gouvernement
de G.G.D. en Milieu Dienst die dit op een professionele manier behandelen.
Zo heeft het gouvernement in de persoon van de gedeputeerde Jasinta Constancia
de opdracht gegeven aan de GGD om een onderzoek te doen betreffende de effekten
van luchtvervuiling op de gezondheid van de inwoners rondom de rafinaderij.
Dit houdt onder ander in van de bewoners te horen wat hun zorgen zijn wat betreft
de rafinaderij in kwestie om het mogelijk te maken om een beeld te krijgen wat de
inwoners doormaken zowel op niveau van hun gezondheid, omgeving en sociale
aspekten van hun leven.
Van GGD is er al een plan van een onderzoek welk al gaande is betreffende deze
zaak.
Dit projekt moet een meer volledige onderzoek worden op een lange termijn en met
verschillende mensen gemoeid. Dit projekt zal gedaan moeten worden door de
departement van epidemie van GGD In afwachting van dit onderzoek heeft de heer
S. Bodok wie aan het hoofd staat van de GGD een opdracht gegeven aan het
departement van klachten en hulp om in een erg korte termijn met een registratie
projekt te komen met het doel om data te kompileren betreffende de voorgenoemde
klachten.
Deze data zullen toegevoegd worden aan dit projekt.
Met andere woorden het doel van dit projekt is om data te verkrijgen betreffende
hoe de inwoner de bovengenoemde onaangenaamheden op het terrein van hun
gezondheid,huisvesting en sociale aspekten ervaart. Verkregen data moeten
vooral weergeven het gevoel van de inwoner.
Het departement van klachten en hulp van GGD moet op korte termijn deze data
kompileren die te doen heeft hoe de inwoners de aanwezigheid van de raffinaderij
ervaren. Dit departement heeft een vaardige kennis met het systeem hoe een klacht
te behandelen en heeft ook al lang een klachten lijn tot zijn beschikking.

Dit was reden te meer om van deze lijn gebruik te maken voor dit projekt.
Wat betreft ervaring op het terrein van milieu heeft het departement de Milieu Dienst
benaderd.
Om dit projekt te realiseren konden wij rekenen op medewerking en steun van
verschillende mensen. Daarom denken wij dat het op zijn plaats is om hen op deze
manieer te bedanken.

Conclusie en suggesties
Zoals al medegedeeld hebben de inwoners van de wijken in de buurt van de
raffinaderij via dit registratie systeem hun zorg laten blijken en ook hun gevoelens
wat betreft het vervuiling en hinder en lawaai die de raffinaderij teweeg brengt.
Op de vraag hoeveel inwoners op het ogenblik onder medische behandeling zijn wij
tot het som gekomen van ongeveer 45% die onder behandeling zijn van een arts.
Wat betreft de vraag of ze een medische checkup willen:85% van de inwoners wil
een medische checkup.
Op de vraag of de inwoners bang zijn voor een ongeluk bij de raffinaderij was het
antwoord ja bij 75 %.
Op de vraag of ze eventueel ver weg van de raffinaderij willen verhuizen was het
antwoord in 65% positief.
Het gouvernement heeft via het registratie systeem bewezen dat ze werkelijk
aandacht willen schenken aan dit probleem.
Men moet zich goed realiseren dat wanneer er maatregelen genomen worden om de
situatie te verlichten is het aanbevolen om vanuit een win-win situate te beginnen
wat inhoudt dat er een goed milieu wordt gestimuleerd en een goede
verstandhouding tussen de overheid, de raffinaderij en bewoners in de buurt van de
raffinaderij. Dit op zijn beurt betekent dat men met elkaar tot een dialoog moet
komen elkaar horen, elkaar begrijpen en elkaar trachten te helpen wat betreft de
zorgen en de mogelijkheden van elkaar. Dit is een taak van alle drie de partijen
dus overhein, raffinaderij en bewoners.
Het deel van de overheid:
1. Politieke bereidwilligheid is noodzakelijk om dit probleem ter hand te nemen
2. Er moet op korte termijn een plan komen wat betreft milieu hygiene
3. Het is erg belangrijk om een kommissie in het leven te roepen die zich met het
probleem van milieu hygiene gaat bemoeien.een zo gezegde milieu raad waar alle
instanties en groepen van de gemeenschap kunnen diskusieren en ook advies geven
aan de overheid wat bereft dit probleem.
4. Waar er geen kontrole is moet er kontrole komen zowel preventief als
‘repressief’.
5. Er moet een informatie kampagne gestart worden gebaseerd op de
konsekwenties en risico's van luchtvervuiling aan het milieu die de gemeenschap kan
alerteren.
6. Er moet garantie gegeven worden op kontinuiteit en er moet prioriteit worden
gesteld vooral wat betreft de strijd tegen de luchtvervuiling is deze onmisbaar.
7. Ingeval dit nog niet ingesteld is moet er een kontrole kommissie in het leven
geroepen worden om na te gaan of de kondities van de nodige vergunningen worden
nageleefd.

8. Er moet een permanente klachtenlijn geinstalleerd worden om de inwoners de
kans te geven om op te bellen als er hinder is.
Gedeelte van de raffinaderij:
1. Getracht moet worden om het systeem om het raffinage proces te verbeteren.
zodat de hinder van roet kan worden voorkomen.
2. Er voor zorgen dat er een specifiek onderzoek wordt gedaan wat de oorzaak is van
de geur en hoe dit kan worden voorkomen.
3. Er moet een periodieke raportage komen wat betreft de kwaliteit van de lucht.
4. Wat betreft de preventie is het aan te bevelen om de kwaliteit van de lucht
regelmatig
te meten om zodanig de konsekwenties voor de gezondheid te berekenen.
5. Er moet periodiek informatie voor de bewoners komen wat betreft de
ontwikkeling van de gevolgen van het milieu rondom de raffinaderij.
6. Er moeten metingen worden gedaan naar het geluid zowel op de raffinaderij als in
de wijken in de buurt.
7. Met moet starten met informatiesessies waar uitleg en informatie wordt gegeven
wat betreft het werkproces naar het publiek toe.
Akties die de raffinaderij en de bewoners op korte termijn kunnen
realiseren.
1. Men moet een dialoog over het milieu organiseren met aktieve deelname van de
bevolking.
2. Wijkkommissie op richten vooral met het oog op de hinder van de raffinaderij.
3. Blijft konstant in dialoog met de vertegenwoordigers van de wijk.
4. Men moet komen tot het maken en verdelen van flyers die de risiko’s van de
vervuiling uitleggen.
5. Er moet een apparaat in de buurt komen die van het lawaai en de vervuiling
metingen verricht.
De voorgaande suggesties kunnen alleen slagen als er voldoende steun is van de
overheid en de bewoners. Ook moet men de wil en de kracht en respekt hebben om
met elkaar in dialoog te blijven

