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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 3 oktober 2022 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
FABIOLA TÉROGENE, wonende in Aruba,
en
ANDREURI GOMEZ RODRIGUEZ, wonende in de Dominicaanse Republiek;
De gerechtsdeurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 3 oktober 2022 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
AMERICA
ESTHER
BARRIOS
QUINTERO en
JAYESH GORDHAN DARYANANI, beiden
wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. A.E. Barrios
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ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 31 mei 2022 behorende
bij AUA202200440 EJ van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, is Gino Alexander
DIJKHOFF geboren op 18 december 1967 in
Aruba benoemd als curator van Brigida
GIEL, geboren op 1 februari 1936 in Aruba,
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 8 november 2022 behorende bij AUA202203227 EJ van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba, is Stella VAN
GULICK-ARENDS geboren op 10 mei 1942
in Aruba, benoemd als curatrice van Johannes
Adrianus VAN GULICK geboren op 31 mei
1939 in Nederland.
De gerechtsdeurwaarder,
J.P. Locadia
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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- BOEKHOUDT, Angelo Victor, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,
om op dinsdag, 29 november 2022 om 10:15
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202203630 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- TERAN DOBOBUTO, Juan Jose, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in Venezuela,
om op dinsdag, 7 februari 2023 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
FERNÁNDEZ RUÍZ, Lisaury Del Valle ingediend
ontkenning
vaderschapverzoek
AUA202203289 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- HERNANDEZ SANTOS, Waly, zonder
bekende woon- of verblijfplaats in de Dominikaanse Republiek,

om op dinsdag, 29 november 2022 om 10:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202203717 EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- ACEVEDO ANGEL, Andrea Jhosveibi,
zonder bekende woon- of verblijfplaats,
om op dinsdag, 7 februari 2023 om 09:00 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ACEVEDO ANGEL, Julieth ingediend ondercuratelestelling verzoek AUA202203732
EJ.
De Griffier,
E.E. de Weever
WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003, TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Een wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst, op het gebruik in
Aruba, heeft plaatsgevonden (inwerkingtreding 1 januari 2023). Het wijzigingsbesluit is
geplaatst in de navolgende uitgave van de
Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2022, nr. 25328
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl
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LIQUIDATIE
HEPTAGON AVIATION
SERVICES A.V.V.
(in liquidatie)
gevestigd in Aruba
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
WHITETAIL AVIATION
COMPANY A.V.V.
(in liquidatie)
gevestigd in Aruba
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
BEE-EF ADVENTURES N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 30
oktober is besloten de rechtspersoon per 1 december 2022 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond zijn aantreden
vastgesteld dat geen aan hem bekende baten
aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art.
31 lid 7 van boek 2 van het Burgerlijk wet-

boek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) de
vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. Deze verklaring is bij het Handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Marcelino A. Croeze
Piedra Plat 46-G
LIQUIDATIE
CFS HOLDING N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 11
oktober 2022 is besloten de rechtspersoon per
15 oktober 2022 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd.
Deze verklaring is bij het Handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Niko Kluiver
Hendriklaan 3
Curaçao
LIQUIDATIE
FACTORPLUS ARUBA N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 11
oktober 2022 is besloten de rechtspersoon per
15 oktober 2022 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd.
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Deze verklaring is bij het Handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Niko Kluiver
Hendriklaan 3
Curaçao
ONTBINDING
Bij rechtsgeldig genomen besluit door het bestuur (STDG) van de stichting “Stichting
Trustaccount Acqua Condominium Aruba” in
liquidatie , S1144.0, is besloten per 10 november 2022 deze stichting te ontbinden,
onder benoeming van de heer Theodore Reuben Johnson tot vereffenaar. Van de ontbinding wordt opgaaf gedaan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid in Aruba. De vereffenaar heeft voorts
terstond bij aantreden vastgesteld dat de
stichting geen aan de vereffenaar bekende baten heeft.
De vereffenaar,
Theodore Reuben Johnson (STDG)
LIQUIDATIE
RMFB ENVIRO RENTALS N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 7 november 2022 in het Handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Maduro Edgar Felipe Alexander
Cunucu Abou 33 A
LIQUIDATIE
FUNDACION HERMANDAD SEÑOR DE
LOS MILAGROS DE ARUBA
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 5 september 2022 in het Handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Robles Camones, Cleto Marcelino
Socotorolaan 36

LIQUIDATIE
THE FACTORY HOUSES REAL
ESTATE VBA
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 2 november 2022 in het Handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Soraida Knoop
Wayaca 337-a
LIQUIDATIE
POLAN’S CUCINE VBA
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 2 november 2022 in het Handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Soraida Knoop
Wayaca 337-a
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 17 oktober 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van het
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Shirly Mavalda Ruiz; wonende in Aruba,
aan: CORNELIS HEINRICH VAN DER
BLIEK; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
BETEKEND:
een grosse van een rechterlijke beschikking
van 21 juni 2021 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, om BINNEN TWEE
DAGEN aan de inhoud van voormeld vonnis
te voldoen en te betalen, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen.
De gerechtsdeurwaarder,
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 8 november 2022 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ op Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: sub 2.
VICTORINA EVELINA KOOLMAN; wonende te Nederland, zonder bekende woon
en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 1 maart 2023 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
Fredesvinda Guzman, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
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 8 november 2022 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: sub 1. TERESA
YOLANDA KOOLMAN; wonende te Curaçao, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 1 maart 2023 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
Fredesvinda Guzman, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
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 8 november 2022 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ op Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: sub 10.
RAQUEL KOOLMAN; wonende te Nederland, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op woensdag, 1 maart 2023 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
Fredesvinda Guzman, ingediend verzoek te
worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
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 de ondergetekende, deurwaarder, van 8 augustus 2022, 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: RIGNALD R. ALBERTUS, laatst bekend adres Brazil nr. 121, 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 de ondergetekende, deurwaarder, van 8 augustus 2022, 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: ANDERSON MONTES PENA EN /
OF YARELIS GUTIEREZ CALDERA, laatst
bekend adres Blenchistraat nr. 1, 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 8 augustus 2022, 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: SUEN G. MALAVEZ SANTANA,
laatst bekend adres Cura Cabai zuid nr. 6,
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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 17 oktober 2022, 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: MARILU ALBUS, laatst bekende
adress Santa Cruz nr. 216-B, 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 17 oktober 2022, 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: KARIN BAKKER, laatst bekende
adress Bona Vista nr. 13, 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 de ondergetekende, deurwaarder, van 7 november 2022, 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: LINDSAY BOS, laatst bekend adres
Noorderkroonstraat nr. 2 1033 XD Amsterdam, Nederlands, 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 gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 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 26 oktober 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is MARTA
OLIVA MUÑOZ CORREA, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 13 februari 2023 des voormiddag om 09:20 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 door DAVID EDMOND

ODUBER,
ingediend
verzoek
(AUA202203578 EJ) te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
Magali 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 mij, L.R. Morales-Wix,
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 11 november
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is DARLIN RICARDO ZAPATA ZAPATA,
zonder bekende woon en of verblijfplaats in
Aruba,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 maart 2023, des voormiddags om 09:50 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat # 51 in Aruba te
verschijnen, teneinde op het door MIGALDA
GISSLAINE DANIES, wonende in Aruba
ingediend verzoek te worden gehoord.
De gerechtsdeurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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 8 november 2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat # 53 in Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze venootschap ARUBA
BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende
te Camacuri # 12 in Aruba: Mrs. BEATRIX
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WILLIAMS zonder bekende woon- en of
verblijfplaats in Aruba,
BETEKEND:
een brief gedateerd 25 oktober 2022;
De gerechtsdeurwaarder,
L.R. Morales-Wix
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Justitie en Sociale Zaken is
voornemens in het openbaar aan te besteden
het project:
“Plaza Tino Ruiz te KPA Noord”

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Volgens bestek D.O.W. nr. 03, dj. 2022
Korte omschrijving van het werk:
- Het slopen van het asfalt van de bestaande parkeerplaats en opnieuw asfalteren;
- Het aanbrengen van klinkerwerk, betonnen straattegels en arubaantjes;
- Aanbrengen van groenvoorzieningen;
- Het construeren van een betonnen voetstuk t.b.v. een beeld.
Uitvoeringstermijn:
50 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 9 november 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.
100,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 9 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 16 november 2022 om 10.00 v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 23 november 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 2
december 2022 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de Directeur van de Dienst van Openbare
Werken.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Onderwijs en Sport is voornemens in het openbaar aan te besteden het
project:
“Renovatie Biblioteca Nacional Aruba te
Oranjestad”
Volgens bestek D.O.W. nr. 10, dj. 2022
Korte omschrijving van het werk:
- Demontage bestaande gevelramen en
nooddeuren;
- Aanbrengen nieuwe gevelramen en
nooddeuren;
- Reparatie werkzaamheden;
- Schilderen buiten gevels.
Uitvoeringstermijn:
60 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 9 november 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.
250,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 9 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
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Inlichtingen worden verstrekt op 16 november 2022 om 10.00 v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 23 november 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 2
december 2022 om 11.00 v.m. op het kantoor
van de Directeur van de Dienst van Openbare
Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register
van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Justitie en Sociale Zaken is
voornemens in het openbaar aan te besteden,
het door Land Aruba te financieren project:
“Renovatie Directie Sociale Zaken Oranjestad, Onderdeel: Verbouwing Gebouw B, fase
3A”.
Volgens bestek DOW nr. 01 d.j. 2021.
Korte omschrijving van het werk:
• Het uitbreiden van de wachtruimte incl.
nieuwe dak- en puigevelconstructies;
• Diverse verbouwingswerkzaamheden zoals
aanbrengen van diverse pui scheidingswandconstructies,
kantoorruimtes
tot
spreekkamer, kantoorruimte tot multifunctionele ruimte, kantoorruimte tot invalide

toilet, renovatie toiletruimtes en pantry’s
etc.;
• Het verrichten van algemene onderhoudswerkzaamheden in gebouw B zoals betonmetsel- pleisterwerkreparatie, vervangen
van geveldeuren, -ramen, aanrechtkasten,
vloer- en wandtegels oppervlaktes, schilderwerk etc.
• Diverse reparatie- en/of aanpassingswerkzaamheden van binnenriolerings-, waterleidings- en brandwaterleidingstelsel trappenhuizen etc.;
• Diverse terreinwerkzaamheden zoals aanbrengen van afrasteringen, snoeien van
bomen, aanleg water- en drainleidingen
etc.
Uitvoeringstermijn:
120 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 11 november 2022 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
800, =.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 11 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 17 november 2022 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 24 november 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 9
december 2022 om 11.00 uur v.m. op het
kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
2. Gewaarmerkte specificatie inschrijfsom.
3. Originele bewijs van inschrijving in het
register van de Kamer van Koophandel
van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
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4. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Tourism
Product Enhancement Fund te financieren
project:
“Kwaliteitsverbetering landscaping Eagle
Beach Boulevard, 1ste fase”
Bestaande uit: Perceel 1: Parkeerplaats
Perceel 2: Amsterdam Manor
Beach Resort
Perceel 3: La Cabana Beach
Resort & Casino
Aruba
Perceel 4: Paradise Beach Villas Aruba
Volgens bestek DOW nr. 13 d.j. 2022.
Korte omschrijving van het werk:
• Landscaping en structurering van de onverharde parkeerplaats door het aanbrengen van kalksteenbelijning en het aanbrengen van bomen en struiken rondom de parkeerplaats;
• Structurering, beschermen en verbeteren
van de landscaping door o.a toepassen van
betonband
constructies,
aanvullende
groenvoorziening en door het aanbrengen
van grindoppervlakken;
• Verbeteren van de onderlinge verbindingen
tussen de diverse faciliteiten door het bestraten van trottoirs en oversteekplaatsen;

Het bestek is vanaf 16 november 2022 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.
500,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 16 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 23 november 2022 om 10.00 uur v.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 30 november 2022.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 14
december 2022 om 11.00 uur v.m. op het
kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Gewaarmerkte inschrijvingsformulier
2. Gewaarmerkte specificatie inschrijfsom
3. Originele bewijs van inschrijving in het
register van de Kamer van Koophandel van
Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
4. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Uitvoeringstermijn:
80 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, excl. bestellingstijd.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de
Minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening
Handelende in overeenstemming met de
Minister van Financiën en Cultuur
Gezien:

het verzoek van Mw. Connor hoofd van Colegio Hilario Angela, 11 oktober 2022 om in
aanmerking te komen voor een levering van totaal 4 y3 witzand, voor het bijvullen van hun
zandbak, door de Dienst Openbare Werken;

Het advies van de DOW met kenmerk DOW-Infra/22/1639-3023 d.d. 14 oktober 2022
Overwegende:

dat de overheid er belang bij heeft dat de bevolking deelneemt aan sport en bewegingsactiviteiten aangezien deze activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan de algemene volksgezondheid;

dat de overheid zich tot de taak stelt sport en bewegingsactiviteiten te stimuleren door onder
andere laagdrempelige toegankelijkheid tot sportaccommodaties te garanderen;

dat het schenken van witzand voor sportdoeleinden past in het bovengenoemde kader;

dat het belijnen van sportvelden bijdraagt tot ordelijk en veilige deelname aan sportactiviteiten;

dat witzand goed te gebruiken is voor het veilig belijnen van sportvelden;

dat de overheid de enige instantie is die over witzand beschikt in haar depôt te Barcadera het
welk door de Dienst Openbare Werken wordt beheerd;

dat met de levering van 4 y3 witzand Afl. 200,00 gemoeid is;
Gelet op:

artikel 28, vierde lid van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72);
HEEFT BESLOTEN
Akkoord te gaan met het verzoek aan Mw. Connor voor een bijdrage in de vorm van een donatie
van 4 y3 witzand voor hun zandbak en dat DOW zal zorgdragen voor de levering daarvan aan Colegio Hilario Angela te San Nicolaas;
Oranjestad, 28 oktober 2022
De Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 3 NOVEMBER 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE,
DUURZAME ONTWIKKELING
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel II
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

238,4
254,8
232,6

Kleinhandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

269,1
284,8
256,7

Artikel III
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 9 november 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en
met 9 november 2022.
Dhr. mr. Geoffrey B. Wever
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