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Ferkysingen op 29 wimmen: PfG win stark
Verkiezingen op 29 oktober: PvG wint fors
30 oktober 2014 – De parlements- en gemeenteraadsverkiezingen die gisteren werden
gehouden zijn overtuigend gewonnen door de PvG. Bij de Noordkamerverkiezingen won de
partij negen zetels en gaat dus van 55 naar 64 zetels in de (nog) 175 koppen tellende
Noordkamer. Coalitiepartner ROOS! boekte echter bijna het tegenovergestelde resultaat:
met acht zetels verlies komt de partij op 28 zetels uit, maar blijft de tweede partij. De
nieuwe partij Normaal komt met negen zetels voor het eerst in het parlement en ook de
Kronenburgs PiratenPartij zal voor het eerst vertegenwoordigd zijn. Tot de verdere
winnaars behoort de LKP (van 21 naar 26); tot de verliezers het PSV (van 22 naar 15), de
NCD (van 17 naar 13) en de PU (van 9 naar 5).

Examenfraude Denestad
22 september 2014 – De rector van
het Arjen Alfonslyceum in Denestad
is vanmorgen door de politie aangehouden nadat vorige week een
grootschalige examenfraude aan
het licht kwam; in de afgelopen tien
jaar werden eindexamenstudenten
structureel voor het examen de
vragen doorgespeeld. De nationale
onderwijsraad kondigde dan ook al
aan dat feitelijk geen enkel diploma
dat in de afgelopen tien jaar door
deze school verstrekt is, het juiste
beeld geeft van de prestaties van
de scholier, ook al zijn er leerlingen
geweest die de examens op eigen
kracht hebben gehaald. Volgens de
onderwijsraad zijn ook deze leerlingen medeplichtig, aangezien ze
aangifte hadden moeten doen van
de fraude. Van een aantal betrokkenen wordt nu bekeken of hun
inschrijving aan hogescholen en
universiteiten of zelfs hun daar
reeds behaalde titels kunnen geldig
blijven; de Koninklijke Universiteit
van Alexanderstad heeft al laten
weten het geval per student te
zullen evalueren. Het zou gaan om
2723 personen.

Geen ebola geconstateerd
Het lijkt voor de hand liggend dat minister-president Hans Dankert (PvG) binnenkort door koning
Ernst Frederik tot Adviseur Generaal wordt benoemd en een regering mag gaan vormen. Of dat
opnieuw met de huidige coalitiepartner ROOS! zal zijn, is maar de vraag, omdat de LKP op bijna
evenveel zetels is uitgekomen en de PvG dus ook aan een meerderheid kan helpen; aangezien de
PvG en de LKP beide liberale partijen zijn (de PvG heeft zich in het begin van de jaren ’90 zelfs van
de LKP afgescheurd, die volgens de PvG te rechts was) vermoedt iedereen dat de politieke wind in
ons land binnenkort vanuit een andere hoek zal komen waaien. De stemming bij ROOS! was dan ook
dubbel bedrukt; hun enige kans is dat bepaalde LKP-punten onbespreekbaar zijn voor de PvG.
LKP-lijsttrekker Poul-Helge Espersen nam woensdagavond al een voorschot op de coalitievorming
door te stellen dat de kiezer duidelijke taal gesproken heeft: “ROOS! heeft verloren, de LKP heeft
gewonnen. Duidelijker kan het signaal van het electoraat niet zijn. Dankert moet oogkleppen voor
hebben om dit niet te zien.” Espersen zei er dan ook vanuit te gaan dat de PvG zo snel mogelijk bij
de LKP zal aankloppen. Volgens ROOS!-lijsttrekker Geraldine Németh is haar partij in de afgelopen
jaren echter een betrouwbare en stabiele coalitiepartner gebleken. Wat haar betreft is het helemaal
geen gemaakte zaak dat de PvG ROOS! nu zou dumpen vanwege de verkiezingsuitslag. “ROOS!
heeft veel bereikt in de afgelopen drie à vier jaar. We zijn er helaas niet in geslaagd onze resultaten
op een zichtbaardere manier te presenteren aan de kiezer, maar de PvG weet wat voor vlees ze
met ons in de kuip hebben.” (Wordt vervolgd op pagina 2)

16 oktober 2014 – Bij een patient
die vorige week in Friescheburg in
het ziekenhuis is opgenomen met
ebolaverschijnselen, is de ziekte
niet geconstateerd. Dat heeft de
directeur van het ziekenhuis laten
weten. De man was ziek geworden
na een bezoek aan Guinee.
COLOFON
De Kronenburger Bode verschijnt als zelfstandige publicatie en wordt toegezonden
aan AGL-betrokkenen en andere geïnteresseerden. Artikelen uit andere Kronenburgse
dag- en weekbladen kunnen in de buitenlandeditie van de Kronenburger Bode worden
geplaatst. De binnenlandse editie van het
blad verscheen voor het eerst in 1744 en is
dus nu in zijn 271ste jaargang. Hoofdredacteur
is sinds november 2012 Ivo Adelhyd.

Handelsbezoek Oost-Afrika
22 oktober 2014 – Staatssecretaris
Max Bos van Buitenlandse Economische en Culturele Samenwerking
(BECS) zal binnenkort een bezoek
brengen aan Harrawi, Kpwahele &
Nghurumba, Île de Romanhe en
Insulantis om te kijken hoe in het
verleden beloofde investeringen in
de economieën van met name de
eerste drie landen concreet vorm
gegeven kan worden. De landen,
inclusief Insulantis, zouden gunstige
vestigingsplaatsen voor Kronenburgse bedrijven kunnen zijn, die
tegelijk de plaatselijke economieën
kunnen stimuleren.

Prins trouwt in maart 2015
25 oktober 2014 – Prins Willem
Lodewijk zal op 27 en 28 maart in
het huwelijk treden met zijn vriendin, de Oostenrijkse journaliste
Anna Rauhofer. Dat heeft het
koninklijk huis laten weten. De prins
en Anna hebben pas sinds begin dit
jaar een relatie, die bovendien snel
volgde op het einde van de verloving van de prins met de Karstoniaanse prinses Lovisa. Prins Willem
Lodewijk en zijn vriendin hebben
sinds de bekendmaking van hun
relatie ons land nog niet bezocht;
momenteel wonen ze in een groot
appartement in Linz, Oostenrijk.

42ste Ripperda-Prijs

25 oktober 2014 – De 42ste editie
van de Ripperda-Prijs voor jonge
componisten is dit jaar gewonnen
door de Karstoniaanse componiste
Grizelda Kivi (*1994), die met haar
ingetogen liederencyclus ‘Sigž’
(Herfst) voor alt en kamerensemble
zowel de jury als het publiek wist te
bekoren. De jury roemde het stuk
vanwege de betrekkelijke eenvoud
waarmee Kivi desondanks krachtige
emoties weet op te roepen. De in
het Lijfs gezongen liederen snijden
moeilijke thema’s aan, maar verhalen alle van berusting daaromtrent;
een verbroken liefde, een overleden
moeder, een verhuizing, enz. ‘De
herfst was nog nooit zo mooi als dit
jaar’, aldus een toehoorder.
De Canadees Arnold Sutton won de
derde prijs; de jury besloot dit jaar
geen tweede prijs uit te reiken.

Gemeenteraden (Vervolg van pagina 1)
Behalve in Alexanderstad en Zuiderland werden er gisteren ook gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Ook hier won de PvG in de meeste gevallen, hoewel minder overtuigend dan op het
landelijke niveau. Een eerste prognose van het stemgedrag van de nieuwe gemeenteraadsleden,
die de leden van de nieuwe Zuidkamer kiezen, voorspelt dan ook dat een coalitie PvG-ROOS! noch
een coalitie PvG-LKP in de Zuidkamer op een meerderheid kunnen rekenen; net als de huidige
regering zal de volgende dus op zoek moeten gaan naar aanvullende bondgenoten.
De nieuwe Noordkamer en Zuidkamer, alsook de nieuwe gemeenteraden worden geïnstalleerd op
de eerste vrijdag van februari, dus op 6 februari 2015. Daarna dienen beide kamers, alsook de
parlementen van de Maagdeneilanden en de Witte Eilanden de grondwetswijzigingen te bevestigen
die door de oude parlementen al werden goedgekeurd. Als dit gebeurd is, kan op 1 januari 2016
de nieuwe staatkundige indeling van het Koninkrijk Kronenburg van kracht worden.

Neie ourheid ferhei allefal pleit op tabak
Nieuwe regering verhoogt hoe dan ook accijnzen op tabak
31 oktober 2014 – Welke van de twee waarschijnlijkste regeringscoalities aan het eind van
de komende onderhandelingen ook gevormd worden, het lijkt een gemaakte zaak dat de
komende regering de accijnzen op tabak fors zal verhogen. Tijdens de campagne bleek dat
zowel de PvG als ROOS! voorstander van de maatregel zijn, die meer inkomsten voor het
rijk moet genereren en tegelijk een hogere drempel moet creëren om te gaan of blijven
roken. Voor de LKP is verhoging van de accijnzen bespreekbaar.
Fel tegenstander van de verhoging zijn de Nieuwe Christendemocraten (NCD), die vrezen dat
rokende Kronenburgers en masse hun rookwaren in de Verenigde Staten gaan kopen. Nu al kost
een pakje van 20 sigaretten rond de 50 gulden ($7,59), maar met name ROOS! wil de accijns zo
fors verhogen dat een pakje sigaretten 70 ($10,63) of zelfs 80 gulden ($11,15) gaat kosten, wat
zelfs duurder is dan in Canada. De NCD pleit dan ook voor andere maatregelen om de roker bewust
te maken van het feit dat roken ongezond is: zoals in andere landen zouden er ook in Kronenburg
bijvoorbeeld waarschuwingen of afbeeldingen op de pakjes moeten komen; nu is dat niet het geval.
De LKP vindt het verhogen van de accijnzen op tabak in principe een goed idee, maar vraagt zich af
of het zo fors moet als ROOS! wil. “De LKP hecht op dit moment niet veel belang aan het verhogen
van de accijnzen, maar het is voor ons goed bespreekbaar. Wanneer er een goede reden gegeven
wordt waarom ze zo fors verhoogd zouden moeten worden, dan zou ook dat aanvaardbaar kunnen
zijn voor onze partij. Wij hopen dat op zeer korte termijn met de PvG te kunnen bespreken”, aldus
een woordvoerder van de LKP.
Minister Frederike Ruys-Richter (PvG) van volksgezondheid vindt het belangrijk dat de verhoging
significant is: “Bij een geleidelijke verhoging past men zich makkelijker aan aan de nieuwe prijzen,
waardoor de drempel om te stoppen met roken niet werkelijk verhoogd wordt. Een drastische
verhoging kan werken als schoktherapie die mensen harder met hun neus op de feiten drukt. Het
moet onaantrekkelijk worden om te roken. Wie toch wil roken betaalt daar straks meer voor; dit geld
kan ten goede komen aan de volksgezondheid”, aldus de minister.

Feou in raadhus Alexanderstead tru barnbommen
Brand in stadhuis Alexanderstad door brandbommen
1 november 2014 – De viering van Allerheiligenavond in de hoofdstad eindigde gisteren
met een brand in het stadhuis. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet
voorkomen dat enkele kantoren volledig uitbrandden. Volgens een woordvoerder van de
gemeente Alexanderstad lijkt de schade in het algemeen echter mee te vallen. De politie is
een onderzoek gestart naar de toedracht.
Volgens getuigen waren het drie personen die brandbommen door de ramen van het stadhuis
gooiden. Vermits de mannen verkleed waren – zoals vele anderen – beschikt de politie nog niet
over goede beschrijvingen van het uiterlijk van de daders; wie meer denkt te weten, kan contact
opnemen met de politie. Een getuige werd door de daders in elkaar geslagen toen hij met zijn
telefoon foto’s probeerde te nemen; hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.
De politie liet weten de daad als een terroristische aanslag te behandelen, maar tast verder nog in
het duister omtrent de reden. “Er kan sprake zijn van baldadigheid, maar er kunnen ook ernstigere
motieven achter de daad liggen”, aldus een woordvoerder.

