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Veiligheid op Curaçao
Via dit bericht willen wij je op de hoogte brengen over de veiligheid op het eiland.
Zoals in elke grote stad ter wereld heeft ook Curaçao te maken met criminaliteit.
De meeste ongewenste situaties vloeien voort uit onwetendheid en of
onoplettendheid van het slachtoffer. Lees de onderstaande veiligheidstips goed
door en geef de crimineel geen kans!

Veiligheid bij huisvesting

Neem de onderstaande veiligheidsregels in acht om je leefomgeving veilig te
houden.
▪

Sluit je accommodatie zowel overdag als 's avonds goed af. Sluit ramen en
deuren ook al zijn deze voorzien van traliewerk. Gordijnen doe je dicht zodat een
crimineel

niet

naar

binnen

kan

kijken.

Vergeet

ook

niet

eventuele

badkamerraampjes en dergelijken dicht te doen. Een accommodatie waar deuren
en ramen open blijven staan gaat op den duur opvallen bij de crimineel;
▪

Laat geen waardevolle zaken zoals, kleding, schoenen, lege of volle drankflessen
in het zicht buiten staan. Het kan voor een crimineel voldoende reden zijn om
even een kijkje te gaan nemen;

▪

Goede verlichting rondom de woning is van groot belang. Zie je dat
buitenverlichting niet meer goed werkt meldt dit dan gelijk bij de dienstdoende
beheerder van de accommodatie. Een goed verlichte accommodatie is minder
aantrekkelijk voor criminelen;

▪

Blijf 'low profile'. Loop of zit niet met je waardevolle bezittingen tot laat in de nacht
in het zicht. Vaak geven laptops, Ipads en andere apparatuur veel licht waardoor
het in de nacht eenvoudig zichtbaar is voor criminelen;

▪

Ga niet tot 's avonds laat in de nacht buiten zitten om zodoende de aandacht op
je te vestigen. Luid praten en/of harde muziek trekken de aandacht van
criminelen. Iemand die is opgegroeid op Curaçao is hiervan op de hoogte en zal
ook nooit tot midden in de nacht buiten blijven zitten;
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▪

Woon je met meerdere mensen in een accommodatie en merk je dat huisgenoten
de veiligheidsregels niet hanteren spreek ze daar dan op aan. Het gaat om je
eigen veiligheid. Blijft een medebewoner zich onverantwoordelijk gedragen maak
hiervan dan melding bij je beheerder zodat deze actie kan ondernemen;

▪

Parkeer je een auto bij je woning sluit deze dan ook altijd goed af. Zorg er tevens
voor dat er geen waardevolle zaken in de auto blijven liggen. Laat ook geen
kleingeld of lege tassen in de auto achter. Het is voor een crimineel voldoende
reden om de ruit in te tikken. Daarnaast is het altijd handig om een stuurslot te
gebruiken als je de auto parkeert;

▪

Mocht je ooit onraad rondom je woning signaleren bel dan met de politie van
Curaçao (911). De meeste criminelen worden op heterdaad betrapt. Help de
politie hiermee door een oplettende burger te zijn.

Veiligheid in en na het uitgaansleven

Ongeveer 95% van alle ongewenste incidenten bij een accommodatie vloeien
voort vanuit het uitgaansleven. Op een onopmerkzaam moment met wellicht een
drankje op en in extase van het fantastische Curaçaose leven slaan criminelen
toe. Ook een crimineel is goed op de hoogte van de Happy Hours en feesten op
Curaçao. Op of na dergelijke evenementen kijkt de crimineel goed welke
personen het minst oplettend en wellicht wat beschonken zijn. Je kunt vervolgens
als je vertrekt bij het evenement worden gevolgd. Waar je vervolgens naar toe
rijdt is niet van belang. Je neemt de crimineel feitelijk zelf mee naar je
accommodatie. Eenmaal aangekomen bij je accommodatie is het voor de
crimineel zeer eenvoudig om je te ontdoen van je persoonlijke bezittingen en
wellicht maak je zelfs nog even de voordeur voor de crimineel open. Hiertegen
zijn geen enkele facilitaire veiligheidsmaatregelen te bedenken. Wat helpt, is om
de onderstaande veiligheidspunten in acht te nemen en altijd goed op te letten of
je niet wordt gevolgd na het vertrek bij een horecagelegenheid.
▪

Hou zowel overdag als ‘s avonds je tas, sleutels, telefoon en andere waardevolle
zaken in het oog en laat het niet los slingeren. Zeker op stranden en
uitgaansgelegenheden kunnen criminelen daar actief naar zoeken. Heb je op het
strand de behoefte om met elkaar te gaan zwemmen dan blijft er altijd één
persoon achter om op de spullen te passen;

▪

Zorg ervoor dat er in je tas of portemonnee geen informatie zit van je woonadres.
Indien er sleutels worden gestolen dan is het erg eenvoudig voor de crimineel om
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een woning te vinden en de voordeur te openen. Bij diefstal meld je dit gelijk bij
de beheerder zodat deze de sloten kan vervangen. Wacht daar niet mee!
▪

Ga na het uitgaan nooit te voet naar huis en doe dat al helemaal niet alleen. Hier
wachten criminelen op. Je bent lang onderweg je valt dus op. Het is zeer
eenvoudig voor een crimineel om je dan te overvallen. Regel vervoer en het liefst
met elkaar;

▪

Word je in de avonduren thuisgebracht laat dan de chauffeur even wachten totdat
je binnen bent en je deur netjes is gesloten. Breng elkaar veilig thuis;

▪

Als je na het stappen naar huis rijdt, let er dan goed op dat je niet wordt gevolgd.
Sla af en toe links of rechtsaf indien je het gevoel hebt dat er iemand achter je zit.
Indien dat zo mocht zijn dan rij je NIET naar huis. Je gaat terug naar de
uitgaansgelegenheid waar mensen zijn of naar het dichtstbijzijnde politiebureau.
Indien de achtervolger door heeft dat hij is ontdekt wijkt hij meestal uit. Het
verrassingseffect is dan weg;

▪

Je bent wellicht geneigd om na het stappen, thuis buiten in het zicht nog een
drankje te doen. Stap niet in deze valkuil. Ook een crimineel is hiervan op de
hoogte. Sterker nog dit is de reden waarom ze überhaupt mensen volgen naar
huis. In de hoop dat je buiten gaat zitten en je vervolgens alle deuren openzet is
het vrij eenvoudig om je te overvallen.

Veiligheid buiten en algemeen

Buitenshuis zijn er ook aandachtspunten om je veiligheid te waarborgen. Neem
de onderstaande veiligheidstips in acht om niet in de problemen te komen.
▪

Geef nooit zomaar aan vreemden je gegevens (naam, adres, telefoonnummer,
etc.) danwel gegevens van je gehuurde accommodatie;

▪

Zet geen (adres) gegevens op sleutelhangers en/of andere zaken in je tas;

▪

Pas op met autosleutels waar een autosensor of alarm op zit. Stel dat je de
sleutel verliest dan is het ook zeer eenvoudig om je auto te traceren;

▪

Ga 's avonds laat (wanneer het stiller wordt op straat) nooit lopend terug naar
huis, ook al is het dichtbij en/of ben je met meerdere personen. Het gaat vaak
goed maar het kan ook een keer fout aflopen. Door het teruglopen naar huis in de
nachtelijke uren leg je de nadruk op jezelf en kan je eenvoudiger overvallen
worden;

▪

Als je wordt thuisgebracht in de nacht laat dan diegene die je brengt wachten tot
je binnen bent;
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▪

Ga 's avonds niet pinnen. Op de meeste plaatsen kun je tegenwoordig gewoon
met pin betalen. Let ook op voor skimming. Ook dit gebeurt helaas steeds meer
op Curaçao;

▪

Ben je op het strand laat dan niet je spullen onbeheerd achter. Het kan zo weg
zijn. Het is nog beter om niet al je waardevolle spullen mee te nemen naar het
strand;

▪

Beschik je over meerdere betaalpassen? Neem deze dan niet allemaal
tegelijkertijd mee, maar verspreid ze.

Drugs op Curaçao

De accommodaties welke zijn aangesloten bij Huisvesting Curaçao hanteren een
no tolerance op drugs gebruik binnen onze woningen. Wil je gebruiken zoek dan
a.u.b. een andere woning buiten ons portfolio om. Gebruik van drugs leidt altijd
tot problemen. De verboden middelen welke je op Curaçao kunt verkrijgen zijn
vele malen sterker dan in Nederland en er treedt bijna altijd per direct een
verslaving op. Daarnaast weten dealers waar mensen zitten die gebruiken en
zullen op termijn ook bij de accommodaties actief gaan verkopen. Dit willen wij
absoluut niet hebben! Het is helaas de laatste jaren een veel voorkomend
probleem onder jongeren. Wees gewaarschuwd als je via Huisvesting Curaçao
een dak boven je hoofd wenst te hebben. Wij waken streng over de veiligheid van
onze huurders. Ook verzoeken wij huurders eventueel drugsgebruik van
(mede)bewoners, desnoods anoniem bij ons te melden. Het gaat om je eigen
veiligheid.

Wijken en veiligheid

Op Bonam en Koraal Specht na zijn wijken qua veiligheid identiek aan elkaar.
Laat je hier dus niet te veel door leiden bij het maken van een keuze. Je zult vaak
honderden meningen horen over veiligheid en wijken maar hou in je achterhoofd
dat dit vaak persoonlijke ervaringen zijn. Er zijn niet meer of minder onveilige
situaties bekend in de ene of de andere wijk. Ook zijn we als mens geneigd onze
eigen woonomgeving te promoten. Zodat we onze eigen beslissing kunnen
onderbouwen. Kortom: qua wijk en veiligheid zijn er ons inzien niet veel
verschillen. Een inbreker of overvaller is ook mobiel en rijdt gewoon zijn rondjes.
Zorg er dus voor dat je de veiligheid tips onder 'aandachtspunten veilige
huisvesting' in acht neem om dergelijke personen buiten de deur te houden.
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Veiligheid in het verkeer

De verkeersregels op Curaçao zijn iets anders dan op de Nederlandse wegen.
Neem de onderstaande verkeers- en veiligheidstips in acht om je met de auto of
scooter veilig voort te bewegen.
▪

Op rotondes heb je op Curaçao NIET per definitie voorrang. Dit verschilt per
situatie – de verkeersborden dan wel haaientanden geven de verkeerssituatie
aan;

▪

Op een GELIJKWAARDIGE t-splitsing heeft recht doorgaand verkeer voorrang
mits anders wordt aangegeven door verkeersborden of haaientanden op de weg;

▪

Het inhalen op Curaçao gebeurd zowel links als rechts;

▪

Met alcohol op achter het stuur is NIET toegestaan. Er is weinig tot geen controle
op dus het gebeurt helaas wel! Let voornamelijk 's avonds/ 's nachts goed op je
medeweggebruikers en hou gepaste afstand;

▪

Huur je een auto? Kijk na of de auto WA verzekerd is en wees goed op de hoogte
van de huurvoorwaarden;

▪

Laat nooit waardevolle spullen in de auto achter; geen tas, geld, zonnebril etc.
Niets! Wat wellicht voor jou niet van waarde is, kan voor een ander heel gewild
zijn;

▪

Neem niet zomaar onbekende lifters mee.

Ook wij zouden het fantastisch vinden als er geen criminaliteit zou zijn op
Curaçao maar helaas moeten we hier rekening mee houden. Doe dit voor jezelf,
je eventuele huisgenoten en ons. Indien er een incident bij een woning
plaatsvindt, dan krijgt die woning gelijk de stempel als onveilig. Wij hopen dat je
door middel van de bovenstaande instructies nu meer inzicht hebt gekregen hoe
veiligheid op het eiland werkt en gewaarborgd kan worden. Zie je facilitaire
onveilige situaties bericht ons dan gelijk. We maken er werk van want de
veiligheid voor jullie is ook voor ons van groot belang. Hou met de bovenstaande
instructies rekening en je zult een geweldige ervaring hebben op Curaçao waarbij
de aanraking met criminaliteit wordt geminimaliseerd.

Succes met de verdere voorbereidingen en voor vragen weet je ons (het liefst per
mail) te bereiken.
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