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Verwarde man rijdt met auto Oostkamer binnen
14 juli 2013 – Een verwarde man overleefde vanochtend vroeg een ongeval waarbij hij een
auto door de glazen gevel van de Oostkamervleugel van het parlementsgebouw reed.
Vanwege het vroege uur raakte er niemand gewond, afgezien van de man zelf, die echter
met slechts enkele schrammen de auto wist te verlaten.
Hoewel de muur van de Oostkamer aan
de kant waar de man naar binnenreed,
uit verstevigd glas bestaat, bleek de
constructie ongeschikt om auto’s tegen
te houden die op relatief hoge snelheid
komen aanrijden en daardoor kwam de
man pas ver in het gebouw tot stilstand.
De benedenverdieping van de Oostkamer bestaat uit een ontvangstruimte;
het eigenlijke vergadergedeelte bevindt
zich op een ‘zwevende verdieping’ in de
ruimte. Hoewel deze dus onbeschadigd
is, en er gedurende de zomer weinig
De auto liep ook schade op
vergaderd zal worden, heeft een woordvoerder van de regering reeds laten weten dat in voorkomende gevallen een andere vergaderlocatie zal worden gezocht tot de schade hersteld is. De ravage in zowel de ontvangstruimte als in
het Faus Kaarstepark – waardoorheen de man moest rijden om vanaf de Koning Alexander I
Boulevard in de Oostkamervleugel te geraken – is enorm.
De man, die volgens de politie een verwarde indruk maakte, hinkte er in eerste instantie vandoor,
maar na een korte zoektocht kon hij in de Zuydhoutstraat voor de ambassade van Ecuador worden
ingerekend. Over het motief tast de politie nog in het duister, hoewel het al wel duidelijk is dat de
man, die een Kronenburgse achtergrond heeft, de auto gestolen had en deze kennelijk doelbewust
in de Oostkamer wilde parkeren. Wanneer er politieke of terroristische motieven aan de actie ten
grondslag liggen, is de vraag waarom deze plaatsvond op zondagochtend voor dag en dauw en
tijdens het zomerreces.

Kronenburg wil verlenging associatie Voskië
28 juni 2013 – De Kronenburgse delegatie zal op de komende AGL-Conferentie tegen de
volwaardige toetreding van Voskië tot de AGL stemmen. Dat heeft een woordvoerder van
het ministerie van buitenlandse zaken gezegd.
Volgens de regering is er in het verleden door de lidstaten van de AGL te makkelijk omgesprongen
met de toekenning van het lidmaatschap. Diverse (vaak rechtsere) partijen hebben dit in de
Noordkamer al dikwijls aangekaart, maar ook de regering vindt dat de AGL eerst weer meer op de
interne kwaliteit moet gaan letten in plaats van bijna lukraak nieuwe landen toe te laten. Het is
bekend dat van de zes lidstaten die sinds 2008 zijn toegetreden hooguit de helft zichzelf financieel
enigszins kan bedruipen. Kronenburg heeft het hoogste BBP-cijfer van alle AGL-landen en hoewel
het niet kan verlangen dat alle lidstaten even rijk zijn als Kronenburg, is de AGL in de laatste jaren
toch wel erg aantrekkelijk gebleken voor armere landen, die AGL-gelden goed kunnen gebruiken. De
regering is er niet van overtuigd dat Voskië een solide financieel beleid voert en tot daar
duidelijkheid over is, verzoekt ze dat het geassocieerde lidmaatschap van dat land verlengd wordt –
of dat Voskië zal afzien van toetreding. De regering zal daarnaast de andere lidstaten om meer
openheid van zaken vragen ten aanzien van hun financiën; voor de bepaling van hoeveel
lidmaatschap de lidstaten aan de AGL moeten betalen, is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat landen
hun recente BBP-cijfers opgeven. Dat deze cijfers bij sommige landen zelfs officieel te boek staan
als ‘staatsgeheim’ is ontoelaatbaar, aldus het ministerie van buitenlandse zaken. De regering roept
de lidstaten op de geüpdatete gegevens vóór 31 december dit jaar aan het Secretariaat te zenden.

Milieuinstituut in Waterburg
19 april 2013 – De Kornelis Frankema Universiteit in Waterburg gaat
een nieuw instituut oprichten dat
onderzoek gaat doen naar de verbetering van het milieu in ons land. Dit
heeft een woordvoerder van de
universiteit vanochtend gezegd. Het
milieu van Kronenburg wordt sterk
beïnvloed door de Verenigde Staten
en het instituut wil onderzoeken in
hoeverre deze invloed kan worden
teruggebracht en hoe groenere
energiebronnen kunnen worden aangewend om de algemene vervuiling
te verminderen en de luchtkwaliteit
de verbeteren. Het instituut zou op
z’n vroegst in september van start
moeten gaan en zou gebruik moeten
maken van internationale kennis en
financiën.

Sigurd Jörgensen overleden
15 mei 2013 – De voormalige
politicus Sigurd Jörgensen is gisteren
in zijn woonplaats Noordeinde overleden. Dat heeft zijn familie bekend
gemaakt. Tijdens zijn werkzame
leven was hij onder andere burgemeester van Oud-Kronenburg, voorzitter van het Ylieencentrum, de
culturele organisatie van de AGL, en
was hij betrokken bij de oprichting
van de linkse politieke partij ROOS!.
In 2011 en 2012 was hij minister van
buitenlandse zaken. Ook bekleedde
hij veel culturele functies, zoals het
voorzitterschap van de Koninklijke
Raad voor Musea en Galerieën. De
laatste jaren kampte hij met gezondheidsproblemen. Sigurd Jörgensen is
63 jaar geworden.
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Bouw Boeddhistische tempel
6 juni 2013 – Ten noordwesten van
Friescheburg is vandaag de eerste
steen gelegd voor wat de grootste
Boeddhistische tempel van ons land
moet worden. Vijftien jaar geleden
gaf de gemeenteraad van Westerland al toestemming voor de bouw,
maar door getouwtrek door omwonenden werd de bouw steeds verder
uitgesteld. In Kronenburg wonen
overigens maar weinig boeddhisten,
hoewel volgens de Gele Bladzijden in
iedere gemeente een gebedscentrum
is te vinden. Hoewel de bouw dus nu
van start is gegaan, schijnt een van
de geldschieters zich recent te
hebben teruggetrokken, wat ontkend
wordt door de initiatiefnemers van
de bouw.

Onderzoek extremisme leger
19 juni 2013 – Minister van defensie
Evelien Popma de Burch (PvG) gaat
een onderzoek starten naar religieus
extremisme in het Kronenburgse
leger nadat er op youtube een video
opdook van vijf gemaskerde mannen
in Kronenburgs legeruniform die
Koranteksten citeerden en beweerden dat het ongelovige westen
binnenkort vernietigd zal worden. De
minister neemt de zaak hoog op,
hoewel ook zij niet uitsluit dat het
hier om een grap gaat. “Er wonen
bijzonder weinig moslims in ons land,
en er zitten erg weinig mensen in het
Kronenburgse leger die via hun
familie banden hebben met landen in
het Midden-Oosten hebben”, aldus de
minister.
Het is in het algemeen bijzonder
moeilijk om langer dan drie maanden
in Kronenburg te verkeren en het
verkrijgen van een verblijfsvergunning is erg omslachtig en volgt
strenge regels. Zeker na 11 september 2001 zijn deze regels alleen
maar strenger geworden. De minister denkt dan ook dat áls er moslims
in het Kronenburgse leger zitten, dit
in ons land geboren kinderen van
immigranten moeten zijn, of dat het
bekeerlingen van Kronenburgse
origine zijn. “Dat laatste is ook zorgwekkend”, zegt de minister, “en
vereist een grootschaliger onderzoek onder jongeren, ook buiten het
leger.”

Kritiek op reactie staatssecretariaat op explosies Boston
23 april 2013 – Diverse politieke partijen hebben in de Noordkamer kritiek geuit op de
manier waarop het staatssecretariaat van Binnenlandse Veiligheid gereageerd heeft op de
explosies die vorige week plaatsvonden tijdens de marathon van Boston. Staatssecretaris
Carstens had enkele uren nodig om de handelswijze van zijn departement te verdedigen.
Vrijwel direct na de ontploffingen werd het verkeer tussen Kronenburg en de Verenigde
Staten op last van het staatssecretariaat stilgelegd, en pas twee dagen later weer hervat.
Het gevolg waren talloze gestrande
reizigers aan beide zijden van de grens
en chaos op de luchthaven van Alexanderstad, want hoewel vluchten naar
andere landen dan de Verenigde Staten
niet geannuleerd werden, ondervonden
deze hinder van de verhoogde beveiligingsmaatregelen die werden toegepast. Ook de kustwacht en de landelijke
politie verhoogden hun staat van paraatheid, voor het geval de daders van
Boston
de explosies de oversteek naar Kronenburg al hadden gemaakt. Het verkeer tussen de gemeente West-Cod, die vrijwel direct voor de kust
van Boston ligt, en de rest van Kronenburg ondervond grote vertragingen door de veiligheidsmaatregelen. Met name de Pragmatische Unie (PU) vond dat deze overlast buitenproporioneel
groot was in verhouding tot de gebeurtenissen in Boston.
Volgens staatssecretaris Arnout Carstens (PvG) is er sinds 11 september 2001 door het staatssecretariaat een rampenplan ontwikkeld dat in werking treedt wanneer er in de Verenigde Staten,
Canada of Kronenburg zelf een gebeurtenis plaatsvindt ‘waarvan onmiddellijk kan worden aangenomen dat deze veroorzaakt is door menselijke opzet’. Er bestaan verschillende gradaties op
basis van onder meer de ernst van de gebeurtenis en de afstand ervan tot Kronenburg. ‘Boston ligt
zeer dicht bij Kronenburgs grondgebied en de kans dat ons land negatieve gevolgen ondervindt van
een terroristische aanval zou in dit geval dus groot geweest zijn’, aldus de staatssecretaris. ‘Ook
moest er voorkomen worden dat eventuele nog levende daders naar ons land zouden vluchten; in
Kronenburg kunnen ze niet gearresteerd worden zonder hier een strafbaar feit te plegen.’
Het verkeer met de VS werd vanaf 17 april mondjesmaat hervat, hoewel de verhoogde beveiliging
nog tot enkele dagen daarna van kracht bleef. Volgens de PU werd hiermee de normale gang van
zaken onnodig lang gehinderd, terwijl toen al wel duidelijk moest zijn geweest dat Kronenburg niet
bij de gebeurtenissen betrokken zou worden. Volgens Carstens kan dat in zulke gevallen echter
nooit met zekerheid gezegd worden. ‘Het is onmogelijk en onwenselijk om ons land in voortdurende
staat van paraatheid te houden, maar zeker in de nasleep van zulke aanslagen vind ik dat we niet
voorzichtig genoeg kunnen zijn. Het staatssecretariaat heeft zich voortdurend door de Amerikaanse
collega’s op de hoogte laten houden, op basis waarvan we tot deze handelswijze besloten.’

Staatsbezoek Juklandse president aan Kronenburg
30 mei 2013 – President Ýlf Haucssœn van Jukland heeft in de afgelopen dagen een staatsbezoek afgelegd aan ons land. Het bezoek bevestigde de groeiende banden tussen de twee
landen.
Het bezoek geldt als een tegenbezoek voor het staatsbezoek dat het koninklijk paar vorig jaar
bracht aan Jukland. Onder meer discussies over de recente toename van diplomatieke en
economische banden tussen de landen stonden op de agenda, met als belangrijkste voorbeeld de
oprichting van een luchtvaartmaatschappij die naast het aanbieden van vakantievluchten naar
zonnige oorden een verbinding moet leggen tussen Asjtinok, Ísðor en Alexanderstad (de
hoofdsteden van Adzjatië, Jukland en Kronenburg). Met name Adzjatië kan beschouwd worden als
een uithoek, zeker nadat de Adzjatische staatsluchtvaartmaatschappij vorig jaar failliet ging.
De Juklandse delegatie trachtte ook opnieuw de Kronenburgse interesse te wekken om toe te
treden tot de organisatie FICT. Hoewel de kans klein lijkt dat ons land daarop ingaat, is althans de
financiële drempel aanmerkelijk lager geworden nu het financieel niet onbemiddelde koninkrijk Welfië
(een voormalige Britse kolonie in de Stille Zuidzee, ten oosten van Nieuw-Zeeland) zo goed als
toegetreden is tot FICT.

