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Verkeerschaos verwacht vanwege sluiting brug
28 februari 2014 – Er wordt grote verkeerschaos verwacht vanwege de sluiting van de Ir.
Eisso Kruze-brug; deze zal vanaf morgen voor groot onderhoud tenminste anderhalf jaar
ontoegankelijk zijn. Ondanks goed aangegeven omleidingen en de inzet van extra
veerdiensten tussen de Kronenburgse eilanden vreest men dat Alexanderstad en
Friescheburg vanuit het Oostereiland veel slechter bereikt kunnen worden.
De sluiting van de brug heeft gevolgen voor zowel particulieren als bedrijven. “Leveringen die
vertraging oplopen, personeel dat niet op zijn werk kan komen, noem het maar op”, zegt Franjo
Harkema Schuitema, voorzitter van de Friescheburgse werkgeversvereniging FWO. “Dit betekent
voor veel bedrijven een schadepost van waarschijnlijk miljoenen en mogelijk zelfs miljarden guldens.
Wij vinden dat de overheid steken heeft laten vallen bij de voorbereiding van dit onderhoud en
hebben dus een officiële klacht ingediend tegen de staat.”
De ministeries van verkeer en ruimtelijke ordening erkennen dat er aanvankelijk problemen zullen
optreden. “Dat is te verwachten en onvermijdbaar bij dit soort grootschalige operaties”, zegt
minister Hein Swabedissen van ruimtelijke ordening. “De overheid heeft er echter alles aan gedaan
om het ongemak en de overlast tot een minimum te beperken. De omleidingen en andere middelen
die in werking treden om het wegvallen van de brug te compenseren zullen vanaf maandag
geregeld worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. FWO is wat mij betreft te vroeg met
klagen; we moeten eerst zien hoe het verkeer zich aanpast aan de gewijzigde situatie.”
Er is hard gewerkt om havens klaar te hebben voor een tijdelijke veerdienst tussen Waterbocht
enerzijds en Alexanderstad en Friescheburg anderzijds. Afgelopen maandag nog werd de haven bij
Waterbocht feestelijk geopend door burgemeester Heinrichs van Oranjewijk. De levering van de
veerboten die tussen de twee havens moeten gaan varen, laat echter op zich wachten. “Er worden
nu dus tijdelijk boten ingezet die vroeger in Dietzland voeren, maar ernstig verouderd zijn en een
paar jaar geleden uit de vaart zijn genomen”, zegt Harkema Schuitema. “Dat levert allerlei extra
risico’s op die wij onaanvaardbaar vinden.” De levering van de boten is uitgesteld naar medio april.

Isselse oud-minister Kone nieuwe AEGU-topman
1 maart 2014 – De AGL-Conferentie in Turangi (Mii-Eilanden) wordt algemeen beschouwd
als een succes. Minister-president Dankert verklaarde ‘zeer tevreden’ te zijn met de keuze
van de voormalige Isselse minister Dawyd Kone om Kiela A. Taherw op te volgen als
secretaris generaal van de AEGU.
“We hebben Kone in de afgelopen jaren natuurlijk leren kennen
als een kundig minister van buitenlandse zaken en hebben er
dus volledig vertrouwen in dat hij de economische poot van de
AGL voortvarend zal leiden”, aldus de minister-president. Kone
was de keuze van de Kronenburgse delegatie om mevrouw
Kiela A. Taherw per 1 juli op te volgen. “Dat is niets tegen de
andere kandidaat, de Voskische oud-minister van economische
zaken Perikli Hajadragi, maar bij Kone wisten we wat we in huis
hadden, terwijl onze betrekkingen met Voskië pas recent in een
verdiepende fase beland zijn.”
De oud-consul van Île de Romanhe in Kronenburg, mevrouw
Dankert: ‘Zeer tevreden’
Hélène Sarche-Kezt, werd gekozen tot nieuwe directrice van
het Monoghan Institute for the Environment, de milieuorganisatie van de AGL. “Ook haar ken ik
natuurlijk goed, ook omdat ze na haar aanstelling in ons land een poosje minister van buitenlandse
zaken van Île de Romanhe is geweest. Ondanks haar waarschijnlijke geschiktheid als directrice van
het MIE ging onze voorkeur uit naar de Karstoniaanse kandidaat Astrid Jörns; een minderheid bleek
het echter op dat vlak met ons eens te zijn”, aldus de premier.

Ambassadeur Rusland terug
2 maart 2014 – In navolging van
Canada heeft ook Kronenburg zijn
ambassadeur in Moskou voor overleg teruggeroepen naar aanleiding
van de activiteiten die Rusland momenteel ontplooit op het Oekraïense schiereiland de Krim. “Ik ben
zeer bezorgd over de ontwikkelingen en roep de Russische regering
dan ook op haar militaire activiteiten op de Krim ogenblikkelijk te
staken en met de Oekraïense regering in dialoog te treden”, aldus
minister Matthias Schydtz van buitenlandse zaken vanmiddag via de
telefoon vanuit Australië.

Nieuwe vriendin prins
19 februari 2014 – Prins Willem
Lodewijk heeft een nieuwe vriendin,
zo heeft hij officieel bekend laten
maken. Het nieuws overdonderde
de volledige Kronenburgse roddelpers, die niet had verwacht dat de
prins, zo snel na het verbreken van
zijn verloving met de Karstoniaanse
prinses Lovisa, opnieuw een relatie
zou aangaan. Volgens het paleis is
de nieuwe relatie van de 30-jarige
prins echter serieus genoeg om een
officiële bekendmaking te rechtvaardigen. De nieuwe vriendin van
de prins heet Anna Rauhofer en zij
is een Oostenrijkse journaliste. Het
koppel is nog niet eerder samen in
het openbaar gezien; de Italiaanse
villa van prins Alexander Casimir,
de oudste broer van de prins, waar
het stel momenteel op vakantie is,
is echter direct na de bekendmaking
belegerd door journalisten.
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