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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALTIDORT, JACQUES 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 
# 10, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ELISABETH SOUVENIR N.V. 
voorheen wonende te WALTER PLANTZ 
SQUARE FRONTSTREET 1 UNIT 7,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 14 mei 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JEAN BAPTISTE, ERNST 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN 
ROAD, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MONTILLA FELIZ DENIS 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 
170C, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANDERSON, ANIQUE 
CHEVANES voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD # 27-A, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FENG RONGTAO voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD #91,,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JESUS LOURDES M DE 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

72, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PETERSON DANILDA 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN 
DRIVE #2,, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ARRONDELL MARIUS J. 
voorheen wonende te ST. JAMES ROAD, 

MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 april 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FILS ANTONIO 
NAPOLEON voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 161,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JIMENEZ  FELIPE, 
FABIEN voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD #115, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PITTER CHARLES 
HEWARD ANTONIO voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 42, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BARRAN MARCIA MARIA 
voorheen wonende te WALTER J.A.NISBET 

ROAD #29 A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FLANDERS, REYNALDO 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 
#45,  SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JOSE FELICIANO ALEN 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

# 38, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RAMSAY CAULOUS 
RICHARD voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 14,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLAKE MARSHA CASSIE 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

161, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FRANCIS EDWIN 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 
153,  SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LAPAIX FENOLD 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

4, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RICHARDS JEMMA 
DIANA voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD # 12, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 april 2021, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BOSSE MATHILDE 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

#11 A, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GARCIA-MOTA FELIPA 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 
#81,  SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MARLIN-RAMIREZ 
MELANIA voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD # 40A,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RODRIQUEZ ANA 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 
33, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

CHANTILOUPE JACQUELINE MOY voorheen 
wonende te TANSY DRIVE 12, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
mei 2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GERMAN RENAY 
SHANNA CHRIS-ANN voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD#14B,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MC MILLAN, CASSANDRA 

voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 
# 40A,, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ROMERO REYNILDA 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 
32 AL, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CICILIA MILAN MIGUEL 
ANGEL voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD 161, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HERNANDEZ 
CARRASQUILLA GLORIA voorheen wonende 
te GROUNDDOVE ROAD 2,  POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 mei 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MERCEDES ESPINAL 
CLARA NIEVES voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD # 4,, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TEJADA MARIA 
LOURDES voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 3, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 

mei 2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE LA CRUZ, SENEIDA 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 

32 A 3, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HU, WONENG voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 125,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MINA BRICHES RAQUEL 
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD 

96, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AXIX RENT-A- CAR N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN 
ROAD # 87, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan GIANT SECURITY B.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.14 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE ANATIDAE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN ROAD # 51 , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 mei 2021, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CERTAIN CELL B.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET # 54, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HENG CHANG TRADING 
N.V. voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN 
ROAD # 129, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.10 mei 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TY 
HOLDINGS LIMITED voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE ROAD #1 , POINT BLANCHE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 mei 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan E. CENTER SERVICE N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # D, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MOJITO  
LEMON  CARIB N. V. voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE  ROAD #24, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 mei 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELFRA HOLDING N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 
ROAD # 49, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 2021, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REBUILDING THE WALLS 
OF JERICHO N.V. DBA KC CONSTRUCTION 

COMPANY voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 14 UNIT 2A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 mei 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRIVOL 
REALTY N.V. voorheen gevestigd te FOURESS 
BUILDING, EMMAPLEIN # 0, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 mei 2021, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RENT FROM US CAR 
RENTAL B.V. voorheen gevestigd te SUCKER 

GARDEN ROAD # 47, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.10 mei 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 18e mei 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van PATRICIA FRIDAY-BELL, 
wonende op Sint Maarten, die voor deze 
woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 

Sint Maarten, ten laste van MARGRIET 
SOLOMONS, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  

beschikking dd. 29 oktober 2019 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 

 

Bij beschikking van 26e april 2021, ten verzoeke 
van JOHAMNY ALCALA, wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 
executie domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, Sint Maarten, ten 

kantore van de advocate mr. P.A.M. Brandon, 
betreffende de onder curatele stelling van 
ANDREW GLENN DICK, geboren op 31 
augustus 1986 te Suriname,  

BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 26e april 2021: 
Stelt ANDREW GLENN DICK, geboren op 31 

augustus 1986 te Suriname, onder Curatele; 
Benoemt tot Curator JOHAMNY ALCALA, 
wonende op Sint Maarten. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 

 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 20e mei 2021, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van 
Mignon Magdalena Lodowica,  aan Gregory 
Clyde Rumenigge Margaritha, wonende op 
St.Maarten BETEKEND, een beschikking waarbij 

de echtscheiding tussen partijen op 12e januari 
2021, in het openbaar is uitgesproken, 
geschieddende deze betekening en publicatie 
ten effecte rechtens en opdat de geexploiteerde 
van het een of ander niet onkundigd blijft . 
 

De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 18e mei 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van S. WEISZ UURWERKEN 
B.V., gevestigd en kantoorhoudend in 
Nederland, die voor deze woonplaats kiest ten 
kantore van mij deurwaarder aan de A.Th. 
Illidge Road # 11, Sint Maarten alsmede aan de 

Bush Road # 22 te Philipsburg, Sint Maarten ten 

kantore van Bermon Lawoffice & Legislative 
Services, en gemachtigd de advokate mr. M.M. 
Hofman-Ruigrok, ten laste van VISHAL N.V. 
H.O.D.N. PARK AVENUE, voorheen gevestigd 
en kantoorhoudend op Sint Maarten, aan de 
Frontstreet # 12 te Philipsburg, thans zonder 
bekende vestigingsplaats hier te lande 

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 26 november 2019 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 
AANKONDIGING 

 
Bij beschikking van 26e april 2021, ten verzoeke 
van CATHLEEN JUDARI MARDENBOROUGH 
EN LOUISE EVERETT SPONSPER, beiden 
wonende op Sint Maarten, die voor deze zaak 

tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten 
kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan de 
Bush Road # 26, Unit 2.10 te Philipsburg, Sint 
Maarten, ten kantore van de advocate mr. 
P.A.M. Brandon, betreffende de onder curatele 
stelling en mentorschap van KITHURA 
EUDORA ROGERS, geboren op 7 juni 1936 te 

Sint Maarten,  
BETEKEND: Beschikking van het gerecht in 
eerste aanleg, beschikking dd. 26e april 2021: 
Stelt KITHURA EUDORA ROGERS, geboren op 

7 juni 1936 te Sint Maarten, onder Curatele en 
Mentorschap; 

Benoemt tot Curator en Mentor CATHLEEN 
JUDARI MARDENBOROUGH EN LOUISE 
EVERETT SPONSPER, beiden wonende op Sint 
Maarten 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 12                                        Datum: 28 mei 2021 

   P a g i n a  | 15 
 

 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij exploot dd. 18e mei 2021, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van 
Xiomara Freeman Dickerson,  aan Juan 
Pablo Nadal, wonende in de Dominikaanse 
Republiek, zonder bekende vaste adres, adldaar 

BETEKEND, een beschikking waarbij de 
echtscheiding tussen partijen op 17e mei 2021, 
in het openbaar is uitgesproken, geschieddende 
deze betekening en publicatie ten effecte 

rechtens en opdat de geexploiteerde van het 
een of ander niet onkundigd blijft (SXM 2020-
1238/E 119/2020 

 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 
 
 

OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 12e  mei 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 

kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Arina Klyguina, 

wonende op Saint Maarten, aan de om op 
maandag de 9e  augustus 2021 te 10:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 
om de vordering van Rutger Adriaan Statius 

Patrick, te antwoorden (E 44/21 –SXM 
202100577) 
 
De aspirant deurwaarder Danica E. N. Zichem 

 
 

 
 

OPROEPING 
 

bij exploot van de 25e mei 2021, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg, van St. Maarten, wonende op 
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 
gevend aan de beschikking van 21e mei 2021 

van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg ,   
1. CHRISTINE C. PEASANT GEB. COOK, 

wonende in de Verenigde Staten van Amerika  
2.DE NAAR HET RECHT VAN DE VERENIGDE 
STATEN VAN AMERIKA GEVESTIGDE 
VERENIGING (ASSOCIATION) EAST 
BLACKSTONE CONGREGATION OF THE 
JEHOVA WITNESS, gevestigd en 
kantoorhoudende in de Verenigde Staten van 

Amerika (U.S.A.) aan de 3013 Cottage Road, 
Blackstone, Nottoway, Virginia 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 31 augustus 
2021, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om op de vordering van   
1. STEPHEN HENDRIK BUNCAMPER, 2. 

WINSTON ALEXANDER BUNCAMPER EN 3. 
CHARISSA ELVIRA BUNCAMPER, allen 
wonende op Sint Maarten, en gedomicilieerd 
aan de Union Road # 120 C en gemachtigd dhr. 
E.I. Maduro 
AR 100/21 – SXM202100661 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

Building 
Permit no. 

 

Location of Activities 
Certificate of 

Admeasurement 

Description of 
building 

activities 

Date Issued 

BP#139/2017 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

LIONEL CONNER RD #23 

C/A 311/1989, 

C/A75/1993, 

C/A120/2020 

 

Residential 
14-May-2021 

 

BP#010/2021 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

WELGELEGEN RD. #1 

C/A 309/1969 

 
Commercial 

17-May-2021 

 

BP#003/2021 

 

GREAT BAY 

PHILIP SBURG 

A.TH. ILLIDGE RD. #14 

C/A 084/1974 

 
Commercial 

21-May-2021 

 

BP#086/2020 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BELVEDERE 

GRAND FOND ESTATE RD.#126 

C/A 270/2007 

 
Residential 

21-May-2021 

 

BP#018/2020 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

CANNEGIETER DR. #11 

C/A144/1985 

 
Residential 

21-May-2021 

 

BP#057/2019 

COLE BAY 

COLE BAY 

WELFARE RD. #69 

C/A 32/2013  

 C/A 115/2014  

C/A 65/2013   

C/A 108/2013  

C/A 13/2003 

 

Residential/ 
Commercail 

21-May-2021 

 

Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative 

decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative 

Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of 

sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same 

administrative authority that made the administrative decision.  

Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 
16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve 
Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks 
after the day of sending or issuance of this decision. 

 
 

 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  

    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  aanhangig 

te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 
de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 
 
 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Beoogde datum  

inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2021, no. 22 

Landsverordening, van de 11de mei 
2021 tot vaststelling van de 
jaarrekening van Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2016 

(Landsverordening vaststelling 
jaarrekening 2016) 
 

 
 

11 mei 2021 
 

 
 

23 juni 2021 
 

 
 
 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2021, no. 20 

 
 
 

Regeling van de Ministers van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie en 
van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van 29 april 
2021, tot wijziging van artikel 2 van 

de Regeling maatregelen 
economisch verkeer COVID-19  
 

 
 
 

30 april 2021 
 

 
 
 
 

30 april 2021 
 

 
 
 

 

 
 
 

AB 2021, no. 21 

 

Regulation of the Minister of 

Tourism, Economic Affairs, 
Transportation and 
Telecommunication of May 12, 2021 
to determine the maximum 
wholesale price and maximum retail 
prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 

petroleum products) 

 
 
 

12 mei 2021 

 
 
 

15 mei 2021 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2021, no. 23 
 

Regeling van de Ministers van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie en 
van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 21 mei 
2021, tot wijziging van artikel 2 van 
de Regeling maatregelen 
economisch verkeer COVID-19 

 
 
 

21 mei 2021 
 

 
 
 

23 mei 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

AB 2021, no. 07 
 
 
 
AB 2021, no. 08 

 
 
 
 
AB 2021, no. 10 
 
 

Tijdelijke Landsverordening Covid-19 bezuinigingen 
arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren 
 
 
Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en 

aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector 
entiteiten 
 
 
Tijdelijke Landsverordening aanpassing 
arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers 
 

 

17 maart 2021 
 
 
 
17 maart 2021 

 
 
 
 
18 maart 2021 


