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Tariding staatsferodingen 2016 uon gang
Voorbereiding staatkundige veranderingen 2016 in volle gang
15 oktober 2015 – De voorbereiding op de staatkundige veranderingen die op 1 januari
volgend jaar van kracht worden, is in volle gang en verloopt zoals gepland. Dat zei
minister-president Hans Dankert in antwoord op Noordkamervragen naar aanleiding van de
massale vechtpartij die gisteren bij een stemlokaal in West-Cod uitbrak. Gisteren werden in
de (nu nog) gemeente van Kronenburg de West-Codse leden voor de vanaf volgend jaar
geherstructureerde Zuidkamer gekozen.
Premier Dankert noemde de veranderingen een ‘grote logistieke operatie’, waarvan elk detail soms
op de minuut nauwkeurig gepland is. De juridische aspecten (o.a. de goedkeuring door de
parlementen van de betrokken gebiedsdelen) zijn echter allemaal achter de rug en nu rest alleen
nog de implementatie van de wijzigingen. ‘De meeste burgers zullen vrij weinig merken van de
overgang; sommigen van ons wonen binnenkort in andere gemeenten, wat natuurlijk even wennen
is, maar de overheid doet haar best om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen’, aldus Dankert.
‘De grootste verandering is voor de inwoners van West-Cod, die in de nieuwe situatie zo goed als
onafhankelijk worden.’
Niet iedereen in West-Cod is blij met de wijzigingen. In de nieuwe situatie wordt West-Cod een zo
goed als onafhankelijk “Element” binnen het Koninkrijk Kronenburg, met eenzelfde status als
Kronenburg zelf en de huidige autonome overzeese provincies de Maagdeneilanden en de Witte
Eilanden. Hoewel men aan de ene kant blij is dat er niet meer naar de pijpen van Alexanderstad
geluisterd hoeft te worden (zeker nu in de rest van Kronenburg de in West-Cod niet gesproken
Kronenburgse taal een officiële voertaal is), is er recent het besef gekomen dat men eigenlijk
helemaal geen vertrouwen heeft in het eigen politieke establishment van West-Cod en daarmee de
vrees dat het territorium binnen een à twee jaar politiek volledig zal ontsporen. Hoewel de nieuwe
situatie door het West-Codse volk eerder dit jaar in een referendum werd goedgekeurd, voeren de
tegenstanders van de wijzigingen nog steeds campagne, en gisteren leidde dat tijdens de
verkiezingen voor het West-Codse deel van de nieuwe Zuidkamer dus tot een grote vechtpartij bij
één van de stemlokalen: de politie arresteerde 51 betrokkenen.
De Zuidkamer, nu nog de Senaat / Eerste Kamer van Kronenburg, gaat vanaf volgend jaar dienst
doen als overkoepelend parlement van het Koninkrijk Kronenburg, waarvan elk van de vier
Elementen een deel van de 25 leden mag kiezen. De taken van de huidige Zuidkamer worden deels
overgenomen door de Westkamer, deels door de Noordkamer en deels afgeschaft. Op de
Maagdeneilanden en de Witte Eilanden werden vorige week al de leden van de Zuidkamer gekozen;
in Kronenburg zelf gebeurt dat over twee weken, op 28 oktober. Op dezelfde dag worden er ook
gemeenteraadsverkiezingen gehouden, want op 1 januari 2016 wordt er een gemeentelijke
herindeling doorgevoerd, waardoor van veel gemeenten de grenzen anders komen te liggen;
bovendien stijgt het aantal gemeenten van twaalf naar zestien, met name doordat enkele
deelgemeenten van Alexanderstad gepromoveerd worden tot volwaardige gemeente. In november
en december worden in de gemeenten waar dat nodig is (gemeenten die ‘onherkenbaar van vorm
veranderen’ en natuurlijk de nieuwe gemeenten) burgemeestersverkiezingen gehouden. De
Noordkamer ondergaat ook enkele wijzigingen, maar pas vanaf de volgende regeringsperiode;
indien de huidige regering de rit uitzit, is dat dus vanaf 2019.
Ten aanzien van het lidmaatschap van de AGL van de Kronenburgse Maagdeneilanden zullen de
regeringen van de toekomstige Elementen Kronenburg en de Maagdeneilanden volgende maand
het Verdrag van Frederiksbaai ondertekenen, volgens welk de laatste zich bij die organisatie door
Kronenburg zullen blijven laten vertegenwoordigen. Hoewel de regering van de Maagdeneilanden
geïnteresseerd is in voortzetting van het AGL-lidmaatschap acht ze zowel het land als de AGL te
klein om op eigen gelegenheid een lidmaatschap aan te vragen. Het Verdrag van Frederiksbaai
voorziet dus in handhaving van de status quo.

Giangi dood tijdens wedstrijd
4 oktober 2015 – Tijdens de
voetbalwedstrijd FCF-SC Groningen
die vanmiddag plaatsvond is SCspeler Melchiorre Giangi even voor
het einde van de eerste helft in
elkaar gezakt en later in het
ziekenhuis overleden. Het nieuws
werd kort na het einde van de
westrijd (die met 3-1 gewonnen
werd door SC) bekend gemaakt. De
26-jarige rechtsbuiten stierf aan een
hartstilstand. Zowel zijn familie als
de club hebben met verslagenheid
gereageerd op de gebeurtenis; voor
zover bekend had Giangi geen
hartproblemen. De directie van SCGroningen heeft rouw afgekondigd.
Giangi trad eerder dit jaar in het
huwelijk met actrice Karen Adler;
twee maanden geleden werd hun
dochter Rosaria geboren.

Kaupelanees staatsbezoek
9 oktober 2015 – Koning Kira II van
het Aziatische koninkrijk Kaupelan
heeft in de afgelopen dagen in
gezelschap van o.a. minister van
buitenlandse zaken Elisbet Yemsawa een officieel bezoek aan ons
land gebracht. Vooral in Kaupelan
werd uitgekeken naar het bezoek,
daar het hoopte ons land tot
investeringen te kunnen bewegen in
de noodlijdende Kaupelanese economie, en inderdaad werden er
enkele handelsverdragen getekend
tijdens het bezoek. Kira II bedankte
ons land ook voor de steun die na
de aardbeving van vorig jaar door
ons land gegeven werd.
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