LANDSCOURANT
════════════════════ VAN ARUBA ═════════════════════
═════════════════════════════════════════════════════════════
JAARGANG: 2019

INHOUD

27 SEPTEMBER 2019

PAGINA

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,.

ECHTSCHEIDINGEN ........................................................................ 1
ONDERCURATELESTELLING ....................................................... 1
OPROEPINGEN ............................................................................... 1-2
BEKENDMAKING .............................................................................. 2
MEDEDELINGEN ONTSLAGNEMING .......................................... 2
LIQUIDATIES .................................................................................. 3-4
AANKONDIGINGEN DEURWAARDERS .................................... 5-8
OPENBARE AANBESTEDING ...................................................... 8-9
LANDSBESLUITEN VAN 3 SEPTEMBER 2019 NO. 10-11 .... 10-11
LANDSBESLUIT VAN 9 SEPTEMBER 2019 NO. 10 ............... 12-13
MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN VAN
10 SEPTEMBER 2019 .................................................................. 14-16

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 19 augustus 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
DARLINE SENATUS wonende in Aruba en
ROLAND ELIEN, zonder bekende woon- of
verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
mr. David G. Kock
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 26 augustus 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
GERARDINA ENCARNACION HEREDIA
en
FRANKLYN GIOVANNI JANSEN, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. C.J. Hart

EDITIE NO. 20

Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie

ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 1 juli 2019 behorend bij EJ nummer AUA201901323 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is Catrien Geerman geboren 7 september 1930 in
Aruba onder curatele gesteld en benoemt over
de onder curatele gestelde tot curator haar
zoon Ruben Dirksz wonende in Aruba.
De advocaat,
N.S. Gravenstijn
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

TROMP, Merelin Anchelic, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba

om op dinsdag 10 december 2019 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door LOPEZ,
Cederick Mc. Ken ingediend verzoek omtrent
wijziging ouderlijk gezag e.d. over de minderjarige AUA201903111 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever

LANDSCOURANT VAN ARUBA
27 september 2019
Pagina 2
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
OPROEPING
zers die bevoegd zijn deel te nemen aan de

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

RAS, Vederich Addir, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 10 december 2019 om 09:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen voor de mondelinge behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD, ingediend alimentatieverzoek t.b.v. de minderjarige
AUA201903043 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
BEKENDMAKING
DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID ARUBA maakt bekend dat
conform het bepaalde bij art. 19 van de Kiesverordening Kamer van Koophandel en Nijverheid het tijdvak voor de
KANDIDAATSTELLING
met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Kamer is vastgesteld van
1 t/m 14 november 2019.
De wegens tussentijds en periodieke aftreding
ontstane vacatures zijn respectievelijk als
volgt:
KLEINBEDRIJF
2 (twee) leden – termijn 1 januari 2020 t/m
31 december 2022
GROOTBEDRIJF
2 (twee) leden – termijn 1 januari 2020 t/m
31 december 2022
Gedurende voornoemd tijdvak van veertien
(14) dagen kunnen ter Secretarie der Kamer
op werkdagen van 09.00 uur ’s ochtends tot
12.00 uur ’s middags, kandidaten worden
opgegeven door indiening van een opgave,
ondertekend door tenminste vijftien (15) kie-

verkiezing waarvoor de kandidaatstelling is
geschied en vergezeld van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat deze bereid
is de kandidatuur te aanvaarden. Elke opgave
mag slechts de naam van één (1) kandidaat
bevatten.
De formulieren voor opgave van kandidaten
en voor de schriftelijke verklaringen zijn vanaf heden kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar op het kantoor van de Kamer, J.E.
Irausquin Blvd. 10. Inlevering van de opgave
van kandidaten geschiedt persoonlijk door
één der ondertekenaars.
MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
SUMAROEBA HOLDINGS A.V.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 14 augustus
2019, IMC International Management &
Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directeur en wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
ZWARTE STER AANNEMERS V.B.A.
Hierbij delen wij U mede dat per 20 september 2019, IMC International Management &
Trust Company N.V. haar ontslag heeft ingediend als directeur van bovengenoemde vennootschap.
De voormalig directeur,
IMC International Management & Trust
Company N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
ARTSENPRAKTIJK M.J. DASSEN N.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar van de bovengenoemde vennootschap, deelt hierbij mede dat de vereffening heeft plaatsgevonden conform het plan
van uitkering en dat de rekening en verantwoording ten kantore van het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid
Aruba zo mede ten kantore van de vennootschap ter inzage is neergelegd.
De vereffenaar,
Antione Lobato De Mesquita
Endura Accounting Advisory Aruba
Services N.V.
Pos Chiquito 97-G
Savaneta - Aruba
LIQUIDATIE
MML TRADING FREE ZONE N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 augustus 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd besloten tot ontbinding en algehele liquidatie van bovengenoemde vennootschap met ingang van dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is neergelegd ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Admanco Management
Services N.V.
George Madurostraat 22
Aruba
LIQUIDATIE
ARIELCO TRADING N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 8 augustus 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.

Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Marie Agnes Arielle Croes
Bilderdijkstraat 13
Aruba
LIQUIDATIE
CARIBBEAN AQUA MASSAGE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 31 december 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Ricardonna D. van den Nieuwenhuizen
Kampvaren 6, 1441 SV
Purmerend, Nederland
LIQUIDATIE
CRYSTAL DESIGN HOUSE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 31 december 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Ricardonna D. van den Nieuwenhuizen
Kampvaren 6, 1441 SV
Purmerend, Nederland
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LIQUIDATIE
ARUBAN BUSINESS ADVISORY
SERVICES (ABAS) N.V.
in liquidatie
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 28 december 2018 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Jeffrey Matos
Tanki Leendert 165-Q
LIQUIDATIE
MAC DONALD INVESTMENT
COMPANY N.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba als ten
kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
COMMON MARKET FINANCE
GROUP A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 4
september 2019 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Orangefield (Aruba) N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
VIER H PENSIOEN A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt dat bovengenoemde vennootschap is geliquideerd en de
naam is doorgehaald in het handelsregister.
De vereffenaar,
J.B.M. Heemskerk-Venneman
Torre Carrals 72-A
Denia (Alicante) Spain
LIQUIDATIE
BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKANTOOR LOGRA N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 24 augustus 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Johannes Adrianus van Gulick
Constantijn Huygensstraat 19 E
LIQUIDATIE
CLRWTR POOL SERVICES &
DISTRIBUTION (V.B.A.)
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 september 2019 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Marilyn B. Croes
Sabana Blanco 59
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 9 september 2019 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: IRWIN
RAFAEL JIMENEZ FIGUEROA; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 januari 2020 des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Xirslain Gilma Ester Quintero de Castro; ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 9 september 2019 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: ZULEÏKA
ZAHAYRA COFFIE; zonder bekende woonen/of verblijfplaats op Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 januari 2020 des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen teneinde op het door
De coöperatieve Spaar- en Kredietvereniging
Douane Aruba ; ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 13 september 2019 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: DENNIS
MULDER; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 8 januari 2020 des voormiddags om 08:30 uur; ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
RBC ROYAL BANK (ARUBA) N.V.; ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 13 september 2019 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: Luis Leonardo
CHAVES CASTILLO; zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 januari 2020 des voormiddags om 09:00 uur; ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Mayela Evely Uzcategui Marciales; ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 23
september 2019, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: OTMAR GREGORIO MELARIA; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 2 september 2019, ten verzoeke van: Mildred
Christine Jean Angela; wonende in Aruba,
waarbij: de echtscheiding tussen partijen op
16 juli 2004 in Aruba met elkander gehuwd is
uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 16 september 2019,
ten verzoeke van: DARLINE SENATUS,
conform de huwelijksakte van Haïti,
DARLINE SÉNATUS, conform de verklaring uit het Bevolkingsregister van Aruba,
wonende in Aruba, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Directeur van de DWJZ in
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft
getekend, is aan ROLAND ELIEN, laatst bekend adres Avicennastraat nr. 9, thans zonder

bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders,
BETEKEND:
de grosse van een rechterlijke beschikking
van maandag, 19 augustus 2019 waarbij de
echtscheiding tussen partijen op 17 mei 2003
in Haïti met elkander gehuwd is uitgesproken.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, M.M.C.
Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, van 16 september 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het
originele voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap
MALMOK PROPERTY DEVELOPMENT
N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba,
AAN: CARMEN ELENA RODRIGUEZ
GOMEZ, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
de grosse van het op woensdag, vierentwintig
(24) januari 2018 uitgesproken vonnis;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 16 september 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is CARMEN
ARANZABEL ROJAS, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 januari 2020 des voormiddag om 09.00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba in het
gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat nr.
51 te Oranjestad in Aruba te verschijnen, teneinde op het OSLIN MADURO, ingediend
verzoek (AUA201903038EJ) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 20 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: KAREL J. SCHNEIDER, laatst bekend
adres te Papenweg nr. 18, 6212 CG Maastricht,
Nederland, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:

een brief opdat hij van een en ander niet
onkundig zoude zijn en opdat hij van een en
ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 20 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: STEFAN F. BECKER en/of
DELILAH
M.
BECKER-ELISABETH,
laatst bekend adres Pikaron nr. 8-K in Aruba,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 20 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: ENDRINA RAMIREZ INESTROZA,
laatst bekend adres Avenida Jose Garcia Bernardo No 998-52 Gijön 33203 Asturias,
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Spain, thans zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 20 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: ANASTASIOS C. SIDERIS en/of
FELICETTA CASCARANO INDORATO,
laatst bekend adres Calle 139 # 114-10 Prebo
II, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela,
thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 20 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK

N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: KARIM N. RODRIGUEZ, laatst bekend adres Los Samanes Calle PPAL El
naranjal Torre E, Piso # 15 Apr # 154 Baruta
Caracas Venezuela, thans zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu is voornemens in het
openbaar aan te besteden:
Het project: “Revitalisatie San Nicolas Mainstreet Area fase 1.”
Volgens bestek: PMEC nr. 002-2016.
Korte omschrijving van het werk:
Verfraaing oostelijk gedeelte van de B. v/d
Veen Zeppenfeldtstraat.
Uitvoeringstermijn: 25 werkbare dagen.
Het bestek is vanaf 23 september 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
350,= .
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 23 september 2019 te DOW bij het secretariaat van de Directie.
Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt
op 27 september 2019 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 2 oktober 2019 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 18
oktober 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de directeur Dienst Openbare Werken.

JAARGANG 2019 EDITIE NO. 20

LANDSCOURANT VAN ARUBA
27 september 2019
Pagina 9
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst
Openbare Werken.
De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bereidheidsverklaring van een lokale
bank tot het instellen van een bankgarantie;
2. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
3. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba;
4. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
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LANDSBESLUIT
VAN 3 SEPTEMBER 2019 No. 10
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenverordening er een Raad van Toezicht bestaat;
dat de voorzitter van de Raad van Toezicht bij landsbesluit wordt benoemd voor een periode van drie jaren;
dat mevrouw mr. S. Verheijen bij Landsbesluit van 5 november 2018 No. 7 (DWJZ/No.
3172/18), met ingang van 1 augustus 2018 als voorzitter is benoemd van de Raad van Toezicht voor een periode van drie jaren;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bij brief van 13 februari 2019, kenmerk Pr.
018/2018, aangeeft dat mevrouw mr. S. Verheijen als voorzitter van de Raad van Toezicht
zal terugtreden;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om aan mevrouw mr. S. Verheijen ontslag
te verlenen als voorzitter van de Raad van Toezicht;
Gelet op:
artikel 21 van de Advocatenverordening;
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 mei 2019 aan mevrouw mr. S. Verheijen als voorzitter van de Raad van
Toezicht ontslag te verlenen onder dankzegging voor de door haar aan het Land bewezen
diensten;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 3 september 2019
J.A. Boekhoudt

De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 3 SEPTEMBER 2019 No. 11
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie
Overwegende:
dat ingevolge de Advocatenverordening er een Raad van Toezicht bestaat;
dat de voorzitter van de Raad van Toezicht bij landsbesluit wordt benoemd voor een periode van drie jaren;
dat per 1 mei 2019 een vacature is ontstaan in de functie van voorzitter van de Raad van
Toezicht;
dat de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij brief van 13 februari 2019, kenmerk Pr.
018/2018, de heer mr. J.J. Verhoeven heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie
van voorzitter van de Raad van Toezicht;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is de heer mr. J.J. Verhoeven als voorzitter
van de Raad van Toezicht te benoemen voor een periode van drie jaren;
Gelet op:
artikel 21 van de Advocatenverordening
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 mei 2019, de heer mr. J.J. Verhoeven te benoemen als voorzitter van de
Raad van Toezicht voor een periode van drie (3) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 3 september 2019
J.A. Boekhoudt
De Minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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LANDSBESLUIT
VAN 9 SEPTEMBER 2019 No. 10
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector,
de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie en
de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie

Gelezen:
de ministerraadbeslissing van 3 september 2019 (BE-60/19);
In overweging genomen hebbende:
dat bij Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela, voor de duur van drie maanden, is beperkt tot de door de
directeur van de Directie Luchtvaart per geval te beoordelen vluchten voor vervoer over een
weer tussen Aruba en Venezuela van personen van de Nederlandse en Venezolaanse nationaliteit, die terugkeren naar Aruba respectievelijk Venezuela;
dat dit landsbesluit op 10 september 2019 zal vervallen;
dat in Venezuela nog steeds sprake is van een ernstige crisissituatie op politiek, sociaal, financieel en economisch gebied die een mogelijke uitstraling naar de regio kan hebben, onder andere naar Aruba;
dat niet uit te sluiten is dat verdere escalatie van de crisissituatie in Venezuela ernstige gevolgen kan hebben voor Aruba, onder meer in de vorm van een toename van de migratiestroom vanuit Venezuela naar Aruba, wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor de
openbare orde en veiligheid in Aruba;
dat er voorts geen indicaties zijn dat Venezuela haar grenzen ook voor verkeer uit Curaçao
en Bonaire weer open zal stellen;
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dat, gelet op het vorenstaande, het noodzakelijk is om de periode van de tijdelijke beperking
van de luchtvaart tussen Aruba en Venezuela zoals vastgesteld bij Landsbesluit van 10 juni
2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990) te verlengen met drie maanden;
Gelet op:
artikel 4 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT 58);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 10 september 2019 de periode van de tijdelijke beperking van de luchtvaart
tussen Aruba en Venezuela, onder dezelfde voorwaarden zoals vastgesteld in het Landsbesluit van 10 juni 2019 No.1 (DWJZ/No. B&A/2019/2034/2990), te verlengen met drie (3)
maanden;

II.

dat aan deze verlenging bekendheid wordt geven door middel van publicatie in een
“NOTICE TO AIRMEN”;

III. dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 9 september 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,
C.V.J. Romero

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 10 SEPTEMBER 2019
DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Handelende in overeenstemmig met de
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende:
dat een toezichtorgaan als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot
oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten hoeve van het toeristische product van Aruba
(AB 2010 no. 55) bij ministeriële beschikking de dato 1 september 2010 van de minister belast
met Toerisme en de minister belast met Financiën is ingesteld, onder de naam “toezichtorgaan
Tourism Product Enhancement Fund” (hierna te noemen: TPEF);
dat de voorschriften omtrent de inrichting en de samenstelling van bovengenoemd toezichtorgaan
in genoemde ministeriële beschikking zijn neergelegd;
dat ingevolge artikel IV van die ministeriële beschikking de leden van het toezichtorgaan TPEF
door de ministers gezamenlijk worden benoemd en ontslagen;
Gelet op:
Artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de
verbetering van het toeristische product Aruba (AB 2010 no. 55);
HEEFT BESLOTEN:
I.

In het toezichtorgaan TPEF wordt benoemd als lid, met ingang van 4 september 2019 en tot
aan zijn opzegging als vertegenwoordiger namens de Aruba Timeshare Association (ATSA):
Dhr. Jurgen van Schaijk.

II.

De leden van het toezichtorgaan TPEF benoemen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

III. Als lid dat zitting heeft in het toezichtorgaan TPEF, heeft betrokkene recht op een maandelijkse onkostenvergoeding van Afl. 500,- welke kosten ten laste komen van de begrotingspost
16600000.4309.01 van het toezichtorgaan TPEF.
IV. De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 10 SEPTEMBER 2019
DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Handelende in overeenstemmig met de
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende:
dat een toezichtorgaan als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot
oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten hoeve van het toeristische product van Aruba
(AB 2010 no. 55) bij ministeriële beschikking de dato 1 september 2010 van de minister belast
met Toerisme en de minister belast met Financiën is ingesteld, onder de naam “toezichtorgaan
Tourism Product Enhancement Fund” (hierna te noemen: TPEF);
dat de voorschriften omtrent de inrichting en de samenstelling van bovengenoemd toezichtorgaan
in genoemde ministeriële beschikking zijn neergelegd;
dat ingevolge artikel IV van die ministeriële beschikking de leden van het toezichtorgaan TPEF
door de ministers gezamenlijk worden benoemd en ontslagen;
Gelet op:
Artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de
verbetering van het toeristische product Aruba (AB 2010 no. 55);
HEEFT BESLOTEN:
I.

Om op verzoek van de heer Joe Najjar d.d. 27 maart 2019, aan hem ontslag te verlenen uit
het toezichtorgaan TPEF, met ingang van 31 maart 2019 als vertegenwoordiger namens de
Aruba Timeshare Association (ATSA).

II.

De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN 10 SEPTEMBER 2019
DE MINISTER VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT
Handelende in overeenstemmig met de
DE MINISTER VA FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Overwegende:
dat een toezichtorgaan als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot
oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten hoeve van het toeristische product van Aruba
(AB 2010 no. 55) bij ministeriële beschikking de dato 1 september 2010 van de minister belast
met Toerisme en de minister belast met Financiën is ingesteld, onder de naam “toezichtorgaan
Tourism Product Enhancement Fund” (hierna te noemen: TPEF);
dat de voorschriften omtrent de inrichting en de samenstelling van bovengenoemd toezichtorgaan
in genoemde ministeriële beschikking zijn neergelegd;
dat ingevolge artikel IV van die ministeriële beschikking de leden van het toezichtorgaan TPEF
door de ministers gezamenlijk worden benoemd en ontslagen;
Gelet op:
Artikel 4, tweede en derde lid, van de Landsverordening tot oprichting van een tweetal begrotingsfondsen ten behoeve van de toeristische promotie van Aruba onderscheidenlijk ten behoeve van de
verbetering van het toeristische product Aruba (AB 2010 no. 55);
HEEFT BESLOTEN:
I.

In het toezichtorgaan TPEF wordt benoemd als lid, met ingang van 1 april 2019 en tot aan
haar opzegging als vertegenwoordiger namens de minister belast met Financiën en Cultuur:
Mw. Shahaira N. Labad.

II.

De leden van het toezichtorgaan TPEF benoemen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

II.

Als lid dat zitting heeft in het toezichtorgaan TPEF, heeft betrokkene recht op een maandelijkse onkostenvergoeding van Afl. 500,- welke kosten ten laste komen van de begrotingspost
16600000.4309.01 van het toezichtorgaan TPEF.

IV. De onderhavige ministeriële beschikking wordt opgenomen in de Landscourant van Aruba.

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport
D.P. Oduber
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