
 
Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba 
dhr. mr. J.E. Thijsen 
L.G. Smith Blvd. 72 
Oranjestad,  
Aruba 
 
 
Oranjestad, 3 augustus 2020 
 
 
Geachte Voorzitter, 
 
Middels deze brief zouden ondergetekenden u graag willen verzoeken om de 
Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Mw Marisol Lopez-
Tromp, uit te nodigen voor een Openbare Bijeenkomst op korte termijn zodra ze 
weer op het eiland is, wat volgens een schrijven van de overheid, vanaf 10 
Augustus, 2020 zal zijn. 
 
Op 31 juli jl heeft de bovengenoemde Minister, tijdens openbare vergadering nr. 
28 met als agenda punt: “Het opzeggen van het vertrouwen in de Minister van 
Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening”, gedurende haar dissertatie veel 
zorgelijke informatie met de Staten gedeeld. Ze heeft onder andere uitlatingen 
gedaan over geconstateerde corruptie, nepotisme, belangenverstrengelingen, 
overtredingen van de comptabiliteitsverordening, en verscheidene soorten 
onregelmatigheden. Ze beweerde verder ook over meer informatie te beschikken 
van voornoemde situaties in de huidige regering alsook haar eigen ministerie, en 
de daaronder resorterende overheidsbedrijven, diensten en afdelingen, nadat ze 
haar ministerie dit jaar van haar voorganger had overgenomen. Helaas door de 
abrupte schorsing van deze vergadering heeft de minister haar dissertatie niet 
kunnen afronden en heeft ze de rest van de informatie ook niet met de Staten 
kunnen delen. 
 
Graag ontvangt de Staten tijdens deze bijeenkomst een uiteenzetting, gepaard 
met een kopie van de onderbouwende documentatie, van de Minister tijdens 
deze bijeenkomst van de door haar benoemde gevallen c.q. onrechtmatige 
contracten, benoemingen, aanstellingen, belangenverstrengelingen etc. De 
Staten ontvangt eveneens gaarne een uitleg van de door de Minister genomen en 



nog te nemen stappen om dit alles te corrigeren en een schriftelijk chronologisch 
overzicht van al deze gevallen met de bijhorende bijlagen. 
 
Gezien de ernst en aard van deze uitlatingen, en hoe de inhoud van deze 
uitlatingen de bouwstenen van onze democratie, de integriteit en deugdelijkheid 
van ons bestuur als ook het vertrouwen in deze van de gemeenschap tot in de 
kern aantast, vinden ondergetekenden het van uiterst belang dat deze Openbare 
Bijeenkomst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na terugkeer 
van genoemde minister, plaatsvindt om de nodige helderheid en transparantie te 
verschaffen aan zowel de Staten als het volk van Aruba. 
 
In vertrouwen op uw welwillende en spoedige medewerking te kunnen rekenen, 
verblijven wij, 
 
 
 
 
 
   
________________ 
Daphne R.Y. Lejuez 

________________ 
 

________________ 
 

Onafhankelijk Lid  
der Staten  

  

 
 


