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Infrastuctuur van Port de Boiguehenneuc wordt
verbeterd. Bouw nieuw voetbalstadion gestart.
(Port de Boiguehenneuc) De regering van ons land heeft in de afgelopen week een
overeenkomst met enkele Chinese, Kaupelaanse en ook een Kronenburgs bedrijf gesloten
voor de uitvoering van een groot aantal infrastructurele werken in en rond Port de
Boiguehenneuc. Een daarvan behelst de bouw van een geheel nieuw voetbalstadion aan de
Rue des Quatre Maisons (zie kaartje), bedoeld voor de voetbalkampioenschappen van de
AGL die in 2013 in ons land plaats zullen vinden en dat volgens het contract uiterlijk in
augustus 2013 opgeleverd moet worden. Ook het al bestaande voetbalstadion in het parc du
sport zal gerenoveerd worden en in deze beide stadions zullen dan ook alle wedstrijden voor
het zevende AGL-voetbalkampioenschap gespeeld worden. In het nieuwe stadion zullen
ruim tienduizend toeschouwers plaats kunnen nemen, terwijl de capaciteit van het oude
stadion tot zevenduizend uitgebreid zal worden. Oorspronkelijk was overigens gedacht dat
er in en rond het nieuwe sportcomplex (dat na de afsluiting van de ALGvoetbalkampioenschappen door de twee voetbalclubs van de hoofdstad, Bwaazje Boys en
Association Sportive Romaine, als thuisbasis gebruikt zal worden) ook allerlei andere
faciliteiten aangelegd zouden worden, zoals bioscopen en danszalen, maar na hevige
protesten van eigenaars van bioscopen en andere lokale amusementsgelegenheden zal er
alleen een casino gevestigd worden. Een vertegenwoordiger van de Ilja Romaanse
voetbalbond noemde de bewering dat er in ons land slechts enkele weken lang voetbal
gespeeld wordt klinklare onzin en getuigend van een grote onwetenheid over de situatie van
de voetbalsport in Île de Romanhe. Er is in ons land een groot gebrek aan sportfaciliteiten en
de bouw van het nieuwe stadion is dan ook goed nieuws.
Behalve de bouw van een nieuw voetbalstadion zullen er ook investeringen gedaan worden
in de infrastructuur rond Port de Boiguehenneuc. Niet dat er nu zoveel gasten uit andere
AGL-landen verwacht worden, maar omdat de verkeerssituatie in de stad steeds meer
onhoudbaar dreigt te worden. Ten westen van de stad zal daarom door een Kaupelaans
bedrijf een vierbaansweg aangelegd worden die vanaf het vliegveld via de nieuwe zone
industrielle in Fez-en-Bwaazje langs het nieuwe sportcomplex naar het zuiden van de stad zal
lopen, en waardoor al het doorgaande verkeer zich niet meer door het centrum hoeft te
persen. Bovendien zijn er plannen om ten westen van Fez-en-Bwaazje een nieuwe haven aan
te leggen in aansluiting op de nieuwe snelweg en zone industrielle. Dat het in de afgelopen
jaren buitengewoon goed gaat met de Ilja Romaanse economie wordt vooral gemerkt in de
krachtige toename van het verkeer en de snelle uitbreiding van de stad. En hoewel de Ilja
Romaanse regering hierdoor nu zelf een gedeelte van de nieuwe infrastructurele werken kan
bekostigen, komt het grootste gedeelte van de benodigde financiering uit het buitenland. Het
nieuwe stadion zal door een Chinees bouwbedrijf aangelegd worden, maar de investeringen
hiervoor komen van zowel de AGL-investeringsbank als het Kronenburgse bedrijf 3O-Infra

en via een goedkope lening die de Chinese regering verstrekt in ruil voor speciale voordelen
voor Chinese bedrijven in de nieuw aan te leggen haven.

Regering onderzoekt verandering van naam.
(Port de Boiguehenneuc of Port de Boisguéhenneuc?) In de afgelopen maanden is er in
wetenschappelijk kringen een discussie op gang gekomen over de juiste spelling van de
naam Boiguehenneuc. Want hoewel de naam de Boiguehenneuc algemeen aanvaard lijkt te
zijn, heeft nieuw onderzoek uitgewezen dat dit waarschijnlijk een onjuiste spelling is. Franse
bronnen geven aan dat naam de Boiguehenneuc ook als de Boisguéhenneuc (of als de
Boiguéhenneuc) gespeld kan worden. Het eventueel veranderen van een zo ingeburgerde
naam ligt evenwel tamelijk gevoelig en de regering heeft daarom een commissie aangewezen
die zal gaan onderzoeken of een verandering van de naam de Boiguehenneuc in de
Boisguéhenneuc actueel kan zijn.

Azemble Romanhe ratificeert Verdrag van Ìsiðor.
(Port de Boiguehenneuc) het Ilja Romaanse parlement, Azemble Romanhe, zal waarschijnlijk
nog voor het zomerreces in december het nieuwe heroprichtingsverdrag van FICT
ratificeren, zo maakte de voorzitter van het parlement bekend. Dit verdrag, ook wel het
verdrag van Isiðor genoemd, werd op de FICT-conferentie in juni in de hoofdstad Isiðor van
het Noordeuropese Yukland door president Faroz-Zaran ondertekend, waarmee ons land
volwaardig lid van FICT werd.

