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PERSBERICHT

DE METEO INSTALLEERT NETWERK VAN AUTOMATISCHE
WEERSTATIONS OM HET WEER OP CURAÇAO TE VOLGEN
De Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) licht de bevolking in dat, in het kader van het
project 'Institutionele Versterking en Bestuurskracht” (IVB) van de USONA, deze dienst de
fondsen ontvangen heeft, om op deze manier zijn taken om de ontwikkelingen van extreem
weer te volgen, versterkt heeft in het belang van onze samenleving. Een van de aspecten die
belangrijk zijn, is om in staat te zijn de regenval op een snellere manier in de gaten te houden
en te kwantificeren. Tijdens het langstrekken van Tropische Storm Tomás (1 en 2 november
2010) bleek dit heel belangrijk te zijn. Gezien dit belang, zijn de USONA en de Regering van
Curaçao met dit project van de Meteo akkoord gegaan.
Dit netwerk van weerstations, dat gedurende de afgelopen maanden is geïnstalleerd, geeft de
Meteo de mogelijkheid om lokale weercondities op Curaçao op de voet te volgen. De diverse
plaatsen zijn geselecteerd op grond van hun representativiteit voor een specifiek gebied.
Gebruikmakend van deze informatie, zal de Meteo meteen zijn capaciteit vergroten om een
bevestiging te krijgen van de actuele weersomstandigheden. Op deze manier kan de MDC het
publiek een juistere informatie geven over de dreiging van overstromingen in bepaalde
gebieden. Al deze informatie zal op onze website geplaatst worden (http:www.meteo.cw) en
ook op onze Facebookpagina (http://www.facebook.com/meteo.curacao) kan men aan
informatie over ons weer blijven komen.
De Meteo wil ook de CPA, UTS en diverse vrijwilligers bedanken voor hun medewerking,
zodat wij van de diverse locaties gebruik kunnen maken, om de weersomstandigheden op de
diverse plaatsen in de gaten te houden. De Meteo zal zich blijven inspannen, om op deze
manier de bewaking voor slecht weer, dat Curaçao kan bedreigen, te verbeteren.

Voorbeeld van de laatste weerinformatie op onze website
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