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      ELECCION 2021                     

  HERVORMINGSPROGRAMMA  

             VOOR DE STATENVERKIEZINGEN  

                               VAN JUNI 2021 

                   

             

               PUEBLO PROME 

  ONS CONTRACT MET  

     DE BEVOLKING 
WELZIJN. WELVAART EN GELUK  

        VOOR DE BEVOLKING          

     PUEBLO NA PODER 
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     ONS TRANSFORMATIEPLAN 
 VAN ‘POLITICA TRADICIONAL’ NAAR ‘POLITICA NOBO’ 

                   MET PROFESSIONEEL BESTUUR EN INSPRAAK 

                                  

                   
 
                                MET DE  
 
 

          KEIHARDE GARANTIE  
 
 
 
 
VAN PUEBLO PROME DAT DIT PROGRAMMA UITGEVOERD WORDT!     
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                                         ELECCION 2021  

            

MAKE ARUBA HAPPY AGAIN - PUEBLO NA PODER   

                      

                  PUEBLO PROME 
   BRENGT ARUBA DE 21STE EEUW IN, 
  DE EEUW VAN DE PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE, 

VAN    INSPRAAK VOOR 

ONZE LERAREN, ARTSEN, WERKGEVERS, 
WERKNEMERS, HOTELS, GEPENSIONEERDEN, 
STUDENTEN, ZELFSTANDIGEN, 
BELANGENVERENIGINGEN EN DE BEVOLKING 
 
 NOS KIER DUNA E PODER BEK NA E CIUDUIDANO!                           
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Een welkomstwoord  
 

van  PUEBLO PROME aan de bevolking en kiezers van Aruba 
 

• OVERAL TER WERELD GROEIT DE BEWUSTWORDING VAN BURGERS TEN AANZIEN VAN 

ONDEUGDELIJK, SLECHT BESTUUR. OOK IN ARUBA HEERST GROTE ONTEVREDENHEID  

OVER DE WIJZE WAAROP ‘DE POLITIEK’ FUNCTIONEERT EN ER HEERST WANTROUWEN 

JEGENS POLITICI. HET IS TIJD VOOR EEN ‘BIENTO FRESCO’ EN EEN  ‘CAMBIO RADICAL’! 

• ARUBA HEEFT EEN SCHULDENLAST WAAROP 650.000 FLORIN RENTE OFTEWEL 

ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND FLORIN PER DAG BETAALD WORDT VAN UW 

BELASTINGGELD. ELKE DAG ALS U OPSTAAT WORDT ER 650. 000 FLORIN RENTE DOOR 

LAND ARUBA BETAALD OP DE GIGANTISCHE EN ONVERANTWOORDE MEGA DEBE 

WAARMEE DE TWEE TRADITIONELE PARTIJEN MEP EN AVP DE ARUBAANSE 

BURGERS OPGEZADELD HEBBEN NA DE VERKRIJGING VAN DE STATUS APARTE IN 1986.  

• 94% van de Arbaanse bevolking vindt dat corruptie wijd versprijd is 

in Aruba en 80% van de Arubaanse bevolking vindt dat de regering 

daar te weining aan doet, blijkt uit een recent grootschalig onderzoek 

naar corruptie van de Centrale Bank van Aruba in  2020.  

Het meest corrupt zijn politici, ministers met hun adviseurs, 

ambtenaren, parlementariёrs, DIMAS en Lotto pa Deporte. 

 

• Recent werden ex -ministers Paul Croes, Benny Sevinger en Otmar 

Oduber en hun criminele vrienden strafrechtelijk onderzocht en Croes 

werd door het Gerecht veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. 

 

• Dan zijn er de grote schandalen bij de renovatie van Oranjestad, het 

hospitaal, Linear Park, de Green Corridor, de Watty Vos Boulevard, de 

hedging van de olieprijs door  Utilities NV in de jaren 2009 tot 2017, de 

aankoop van een incinerator/de Serlimar-wet, de gunning van een 900- 

kamer hotelproject op San Nicolas, de verlening van horecavestigingen 

op de stranden, de absurde huur voor het nieuwe autokeuringslokaal en 

de schandalen rondom te toekenning van de COVID-19-verzekering voor 

alle binnenkomende toeristen. 
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• De kosten van ondeugdelijk bestuur (eigenpartijbelang, friends, family 

& sponsorenbeleid, politieke patronage, fraude, corruptie, financieel 

wanbeheer, mislukte projecten, openbare aanbestedingen) lopen op tot 

• 450 miljoen florin per jaar (!!), zie de 

berekeningen van de Stichting Deugdelijk Bestuur. Dat is 1/3 van de 

totale begroting en dat is totaal verantwoordelijk voor de jaarlijkse 

tekorten op de begroting. 

 

• 67% van de Arubaanse bevolking moet leven van het minimumloon en 

leeft in financiёle problemen. 

 

• Sinds de Arabische Lentes van 2010 en de Occupy-bewegingen van 2011, 

strijden burgers overal ter wereld tegen ondeugdelijk bestuur, financieel 

wanbeleid, bestuurlijke fraude en corruptie: In Braziliё, Colombia, 

Venezuela, Peru, Argentiniё, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Guatamala, Puerto Rico, Rusland, Oekraïne, Kroatië, South Korea, 

Maleisië, Libanon en de Arabische landen, Afrikaanse landen, Marocco, 

Spanje en de Gele Hesjes in Frankrijk. En ook op Aruba heeft de 

bevolking genoeg van het wanbeleid en de bestuurlijke  fraude en 

corruptie. Het begon allemaal met de Arabische lentes in 2010 en nu is 

het verzet wereldwijd.  

 

• Het feit is dat de oude, traditionele manier van besturen, regeren en 

politiek bedrijven gefaald heeft. Het bewijs is dat we na 35 jaar Status 

Aparte een failliet land zijn en dat we 35 jaar hebben geleden onder 

ondeugdelijk bestuur, financieel wanbeleid, een onbetaalbare 

schuldenlast, eigenbelangenbeleid, bevoordeling van vrienden, familie 

en sponsoren, nepotisme en politieke benoemingen, ambtelijke fraude 

en corruptie,  het verdelen van grond en grote projecten onder 

familieleden en sponsoren, machtsmisbruik, oneerlijkheid, 

onrechtvaardigheid, politieke rancunes, respectloos misbruik van 

belastinggeld, een scherp verdeelde maatschappij, en ‘medidas’ tegen 

de bevolking die leiden tot veel te hoge kosten van levensonderhoud 

en armoede. 
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• Het feit is dat 5% van de Arubaanse bevolking zoals de families Eman en 

Croes, hun vrienden en sponsoren in overdadige luxe leven en de rest 

van de bevolking en kunukeros geen menswaardig bestaan hebben, in 

armoede leven en dagelijkse financiёle problemen hebben.  

 

• Ons leven moet méér zijn dan een dagelijkse strijd om te overleven. 

Het is tijd voor sociale gelijkheid en SOCIALE RECHTVAARDIGHEID. 

 
DE VRAAG AAN U: 
 

➢ Wil u nog langer zo doorgaan? 
➢ Bent u gelukkig en tevreden over het politieke beleid, heeft u er 

vertrouwen in? 
➢ Heeft u werk en een menswaardig inkomen? 
➢ Komt u tot ontplooiing, voldoening en geluk? 
➢ Heeft u vertrouwen in de overheid en de politiek? 

 
HET IS EEN FEIT DAT DE POLITIEK EN DE WIJZE VAN REGEREN 
FACTOREN VAN GROOT BELANG ZIJN OP HET GELUK EN 
TEVREDENHEID VAN DE BURGER OF JUIST HUN ONTEVREDENHEID. 
 

DAAROM STAAT DE ARUBAANSE BEVOLKING VOOR HISTORISCHE 

VERKIEZINGEN OP 25 JUNI 2021! 

Na de verkrijging van de Status Aparte in 1986 hebben de twee grote 

traditionele partijen MEP en AVP de geweldige eenheid die op Aruba bestond, 

drastisch en dramatisch verdeeld tussen geel en groen en het egoïstische 

beleid van beide partijen heeft helaas geleid tot  regeren voor hun eigenbelang 

en dat van friends, family en sponsoren.  

Het algemeen belang van de bevolking van Aruba telde na 1986 niet meer 

mee.  

Wie we ook kiezen om de vier jaar, MEP of AVP, we krijgen mooie beloftes 

vόόr de verkiezingen maar na de verkiezingen gaan beide partijen weer 

gewoon door met hun ‘politics as usual’ en ‘more of the same’. 
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De strafrechtelijke vervolgingen van ministers Paul Croes,  Benny Sevinger en 

Otmar Oduber, de schandalen rondom het hospitaal, de stadsrenovatie, het 

Linear Park, de Green Corridor, de Watty Vos Boulevard en de onbetaalbare 

schuldenlast van Aruba moeten een duidelijk teken zijn voor de noodzaak 

van verandering! 

We kunnen niet langer op de oude voet doorgaan.  

Het politieke systeem van Aruba moet vernieuwd worden. Ons 

politieke systeem sluit niet meer aan bij de wensen van de 

bevolking. De traditionele partijen MEP en AVP werken voor 

zichzelf, niet voor het land en de bevolking. De macht van de partij-

elites van MEP en AVP en hun sponsoren moet doorbroken worden 

en dat bereikt u met een stem voor PUEBLO PROME. Geef ons 7, 8  

zetels of meer en u krijgt een Nieuw Aruba!! 

                           

 

Alles om ons heen wordt continu vernieuwd en verbeterd maar ons politieke 

systeem wordt door MEP en AVP steeds maar gehandhaafd omdat zij er van 

profiteren ten laste van de bevolking, de gewone burger.  

De Amerikanen zeggen: ”If you keep on doing what you are doing, you keep on 

getting what you are getting”! Als Aruba doorgaat MEP en AVP te kiezen, 

blijven we dezelfde fraude, corruptie, eigenbelangenbeleid en bevoordeling 

van friends, family en sponsoren krijgen. 
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DE NOODZAAK VOOR HERVORMING 

HET KAN NIET LANGER ZO. ARUBA IS EEN LAND ZONDER ENIGE FINANCIËLE 

RESERVES. HET LAND IS VOLLEDIG LEEGGEROOFD. ER MAG GEEN CENT MEER 

BESTEED WORDEN AAN FRAUDE, CORRUPTIE EN FINANCIEEL WANBELEID. 

DAT GELD HEBBEN WE NU NODIG VOOR ONS ONDERWIJS, DE 

GEZONDHEIDSZORG EN DE DIVERSIFICATIE VAN ONZE ECONOMIE.    

HET IS DE HOOGSTE TIJD VOOR DRASTISCHE HERVORMINGEN  NAAR GOED, 

DEUGDELIJK, EERLIJK, TRANSPARANT EN RECHTVAARDIG BESTUUR. 

PUEBLO PROME IS UW ALTERNATIEF EN WIJ VERZOEKEN UW 

STEUN   

 

• PUEBLO PROME IS DE ENIGE PARTIJ IN ARUBA DIE DE ECHTE 

TAAK VAN REGEREN BEGRIJPT:  

 

                    REGEREN IS HET VOORZIEN IN    

             WELZIJN, WELVAART EN GELUK  

                          VAN DE BEVOLKING.  

 

HET STREVEN VAN ELKE BURGER FACILITEREN OM TE ZOEKEN 

NAAR SUCCES, GELUK EN WELZIJN! 

 

• PUEBLO PROME STAAT VOOR EEN ANDERE WIJZE VAN 

REGEREN, BESTUREN ZONDER FRAUDE, CORRUPTIE EN 

EIGENBELANGENBELEID  

 

• PUEBLO PROME STAAT VOOR LUISTEREN NAAR DE 

BEVOLKING, INSPRAAK GEVEN AAN DE BEVOLKING, HET 

HERSTELLEN VAN HET VERTROUWEN VAN DE BURGER IN DE 

REGERING EN ZORGEN VOOR WELVAART, WELZIJN EN GELUK 

VAN DE BEVOLKING  

Geef ons 7, 8 zetels of meer en u krijgt een nieuw Aruba!! 
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PUEBLO PROME is opgericht in september 2020. 

PUEBLO PROME is anders dan de traditionele partijen, kent geen politiek elite aan de top, 

en heeft geen verplichtingen aan grote sponsoren. 

 PUEBLO PROME is een partij van eerlijke idealisten die het belang van Aruba en de gewone, 

eenvoudige burger in hun hart dragen.  PUEBLO PROME handelt met totale eerlijkheid en 

houdt zich aan het allerhoogste niveau van ethiek.  

 

 

 

 

PUEBLO PROME gaat de volgende  

            POLITIEKE HERVORMINGEN   invoeren: 

1. Een kleine overheid en een nieuwe manier van politiek voor de 21ste  
    eeuw!  
Een land regeren gaat over WELZIJN, WELVAART EN GELUK  van de bevolking. 
Het gaat niet om de belangen van politieke partijen, politici en hun friends, 
family en sponsoren. De partijdemocratie van MEP en AVP wordt vervangen 
door een Participatieve Democratie en Burgerdemocratie (Democracia 
Comunal). Aruba in de 21ste eeuw wordt een land vrij van bestuurlijke fraude 
en corrruptie. Vrij van financieel wanbeleid. Vrij van armoede. Een land waarin 
eenieder een menselijk en gelukkig bestaan heeft. Met een overheid als een 
kleine, slanke, snelle, efficiënte, faciliterende, betrouwbare, en effectieve 
klantgerichte public service provider die, met inspraak van de bevolking,  
Aruba naar welvaart en welzijn voor iedereen leidt. 
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2. Professioneel bestuur op Aruba 
Bij PUEBLO PROME worden de bekwaamste professionelen op elk vakgebied 
als minister benoemd. Ministers moeten professionelen uit de bevolking zijn 
met een bewezen trackrecord van integriteit, opleiding, vakbekwaamheid, 
ervaring, succes en visie om Aruba naar een goede toekomst te leiden. Een 

benoeming tot minister geschiedt op basis van kwalificaties en bekwaamheid, 
niet op basis van een familienaam! 
 
3. De Nationale Dialoog, Participatie, Inspraak  en Eenheid op Aruba 
D.m.v. de Nationale Dialoog krijgen burgers, organisaties en professionelen  
participatie en inspraak door gestructureerd maandelijks overleg met hun 
professionele vakminister om samen een beter Aruba, Un Aruba Nobo, te 
creëren en om tevens inspraak te hebben in besluiten die ons leven en 
toekomst aangaan. De Nationale Dialoog is het gestructueerd maandelijks 
overleg tussen de ministers met alle partners in de samenleving zoals 
werkgevers, werknemers, studenten, gepensioneerden, vrije beroepen, de 
gezondheidszorg, het onderwijs, het toerisme, de politie, vertegenwoordigers 
van de verschillende barios in Aruba, etcetera. De Nationale Dialoog met alle 
partners in onze samanleving creëert eenheid op Aruba en die eenheid maakt 
een einde aan de opdeling van Aruba tussen links en rechts of geel en groen. 
PUEBLO PROME staat garant voor eenheid op Aruba en eenheid binnen het 
Koninkrijk. 
 
4. Pueblo na poder 
Burgers beslissen wie in het parlement komt! Kandidaten met de meeste 
stemmen gaan het parlement in ongeacht hun ranking op de lijst.   

• De BEKWAAMSTE professionele burgers worden minister op hun 
vakgebied 

• Burgers wijzen de parlementariёrs aan (NIET het partijbestuur!) 

• Burgers krijgen inspraak via de Nationale Dialoog 

• Burgers krijgen het recht op een bindend referendum 

• Burgers krijgen recht op e-democratie online  

• Burgers krijgen het petitierecht (online)  

• Burgers krijgen snelle, directe toegang tot de Nationale Ombudsman 
wanneer iemand verkeerd behandeld wordt door de overheid 

 
PUEBLO PROME luistert naar de bevolking en werkt voor de bevolking. De 
burgers krijgen het voor het zeggen! 
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5. GARANTIE  
Als eerste politieke partij in Aruba garandeert PUEBLO PROME de Arubaanse 
bevolking goed, deugdelijk, transparant, eerlijk en rechtvaardig  bestuur en dat 
het verkiezingsprogramma van PUEBLO PROME zal worden uitgevoerd!  
Het partijprogramma van PUEBLO PROME voor de verkiezingen van 2021 is 
heel concreet geformuleerd met preciese doelen en beloftes met de datums 
waarop de beloftes vervuld moeten zijn. Elke politieke partij die met PUEBLO 
PROME in een coalitie wil regeren zal het partijprogramma van PUEBLO 
PROME moeten accepteren en voor akkoord moeten ondertekenen. 
Ministers die niet voldoen en niet presteren voor de bevolking worden naar 
huis gestuurd en vervangen.  
 
Wij nodigen de bevolking en kiezers van Aruba uit het partijprogramma van 
PUEBLO PROME voor de verkiezingen van juni 2021 goed te lezen. 
PUEBLO PROME is UW ALTERNATIEF. Als u genoeg heeft van politieke fraude 
en corruptie, dagelijkse nieuwe politieke schandalen, wanbeleid, oneerlijkheid, 
onrechtvaardigheid, disrespect voor het belastinggeld van de burgers, mooie 
praatjes en beloftes, geldverkwisting aan dure reizen en luxe hotels............ 
 
DE OPLOSSING IS PUEBLO PROME, zie ons partijprogramma! 

STEM OP PUEBLO PROME EN GEEF PUEBLO PROME  8 ZETELS EN WIJ 

GARANDEREN WELVAART, WELZIJN EN GELUK VOOR DE ARUBAANSE 

SAMENLEVING! 
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‘PUEBLO PROME’  VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN PUEBLO PROME VOOR DE 
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HERVORMING ARBEIDSZAKEN                                                                                          58 
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INTEGRITEIT EN POLITIEKE VERNIEUWING                                                                    150 
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DE GELUKKIGSTE LANDEN VAN DE WERELD 

De United Nations publiceert elk jaar zijn ‘World Happiness Report’, een studie 
naar het geluk van de bevolking van de lidstaten van de Verenigde Naties. Van 
de 196 landen in de wereld zijn 193 lid van de VN.  
 
De VN dringt er bij policymakers in elk land op aan om zich bij hun beleid 
vooral te focussen op het geluk van de burgers. 
 
Bij het onderzoek werden vooral de volgende punten gemeten bij de 
bevolkingen: 
 
De inkomsten van het land (GDP) per capita 
De leeftijdsverwachting 
Het sociale zekerheidsstelsel van het land 
Het vertrouwen in de regering 
Het niveau van corruptie in het land 
De vrijheid in het land 
De inspraak van burgers bij belangrijke beslissingen 
De ontwikkeling van een duurzame economie, bescherming van milieu  
Het onderwijs 
Goedgevigheid, weldadigheid 
 
De mensen van de volgende 10 landen blijken de gelukkigste van de wereld: 
Finland, Denemarken, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Nederland, Zweden, 
Nieuw Zeeland, Oostenrijk en Luxemburg.  
 
De volgende zijn de redenen: 
Het onderwijssysteem, eerbied voor leraren, onderwijzers en docenten die 
allen een mastersdegree hebben en de eerbied voor het beroep van 
onderwijzer; vertrouwen in de regering, economische zekerheid, vrijheid, 
inspraak, goede balans tussen werk en privéleven, medezeggenschap in de 
ontwikkeling van het land d.m.v.  referenda, sociale zekerheden, welzijn, 
veiligheid, gezondheid, sociale gelijkheid, vrije kinderopvang, tevredenheid op 
het werk, goede pensioenvoorziening. 
 

OMDAT HET BIJ PUEBLO PROME GAAT OM HET GELUK VAN DE BURGERS, 
HEEFT PUEBLO PROME DEZE PUNTEN MET GROTE ZORG VERWERKT IN HET 
VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN 2021 DAT NEERKOMT OP EEN COMPLETE 
HERVORMING VAN DE WIJZE VAN REGEREN OP ARUBA. UN CAMBIO TOTAL! 
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HET POLITIEK MODEL VAN PUEBLO PROME 
 
PUEBLO PROME is een politieke partij die de principes van de Participatieve 
Democratie en de Burgerdemocratie (Democracia Comunal) op Aruba 
realiseert en Aruba verlost van ‘partijdemocratie’ en partijdictatuur. Alles 
draait om welzijn, welvaart en geluk van de burger en de samenleving en dat 
kan alleen bereikt worden door inspraak van de burger en de samenleving.  
 
In de eerste regeerperiode van PUEBLO PROME van 2021 tot 2025 realiseert 
PUEBLO PROME alle principes van de Participatieve Democratie. Tot ministers 
worden de bekwaamste niet-politieke, professionele experts benoemd vanuit 
de samenleving en de politici op de lijst die de meeste stemmen krijgen gaan 
het parlement in ongeacht hun plaatsing op de verkiezingslijst. 
 
Bij de tweede verkiezingen van 2025 wordt PUEBLO PROME de grootste partij 
van  Aruba en groeit dan door van de Participatieve Democratie naar de 
daadwerkelijke principes van Democracia Comunal, burgerdemocratie. 
Burgers en burgerorganisaties vervangen de beroepspolitici in het parlement 
en dat betekent het einde van politieke partijen, het circus van zinlose vier-
jaarlijkse verkiezingen en het begin van permanent duurzaam bestuur door de 
burgers;  
 

1. Ministers zijn non-politieke professionelen uit de samenleving. 
2. De 21 partners in de Nationale Dialoog vormen het parlement 

(vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, zelfstandigen, vrije 
beroepen, gepensioneerden, studenten, onderwijs, gezondheidszorg, 
sociale zorg, toerisme, rechtszekerheid/veiligheid, financiële sector, 
bouwsector, nutsbedrijven, sport en cultuur, ngo’s, en de 5 grote 
bario’s). 

3. Politieke partijen hebben geen rol in het besturen van Land Aruba en er 
komt een einde aan het circus van politieke verkiezingen in Aruba.   

 
Het huidige politieke systeem van Partij Democratie en 4-jaarlijkse 
verkiezingen is het perfecte voorbeeld van onduurzaamheid, ondeugdelijkheid 
en belastinggeldverkwisting. Het functioneert NERGENS ter wereld. Het is 
volkomen inefficiënt en ineffectief. Geen verkiezingen meer met valse beloftes 
van zichzelf verrijkende politici.  Burgers en burgerorganisaties besturen Land 
Aruba! 
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POSITIONERING 

• PUEBLO PROME IS DE ENIGE PARTIJ  IN ARUBA DIE DE POLITICS AS USUAL,   DE TRADITIONELE 

POLITIEK  VAN AVP EN MEP ZAL BEЁINDIGEN. DE NIEUWE POLITIEK  VAN PUEBLO PROME IS 

GERICHT OP WELVAART, WELZIJN EN GELUK  VAN DE ARUBAANSE BURGER EN DE ELIMINATIE 

VAN EIGENBELANGENBELEID, DE MACHT VAN GROTE SPONSOREN, FRAUDE, CORRUPTIE, 
MACHTSMISBRUIK EN POLITIEK RANCUNEBELEID.  

• SINDS DE SLUITING VAN DE RAFFINADERIJ IN 1985 IS ARUBA FINANCIEEL STEEDS 

VERDER LEEGGEROOOFD DOOR POLITICI EN ACHTERUIT GEGAAN!  POLITICI VAN 

DE TWEE GROTE TRADITIONELE PARTIJEN HEBBEN HET EILAND TE GRONDE 

GERICHT. PUEBLO PROME IS DE ENIGE PARTIJ DIE ARUBA WEER KAN OPBOUWEN 

NA DE VERKIEZINGEN VAN JUNI 2021! 

• PUEBLO PROME  IS EEN ‘BRAND’ VAN BETROUWBAARHEID EN EERLIJKHEID DIE UW 

VERTROUWEN VERDIENT. PUEBLO PROME STAAT GARANT VOOR DEUGDELIJK 

BESTUUR, EERLIJKHEID, OPENHEID, DE BEHARTIGING VAN DE BELANGEN EN WENSEN VAN 

DE BEVOLKING, PROFESSIONEEL BELEID, SOCIALE RECHTVAARDIGHEID, ELIMINATIE VAN 

ARMOEDE, DE KEIHARDE GARANTIE VAN DE UITVOERING VAN ONS 

VERKIEZINGSPROGRAMMA EN HET GEVEN VAN INSPRAAK AAN DE BEVOLKING. 

• PUEBLO PROME  ZORGT VOOR EEN FACILITERENDE OVERHEID DIE  INSPRAAK GEEFT AAN 

ALLE PARTNERS IN DE GEMEENSCHAP OM GEZAMENLIJK ARUBA TOT GROTE BLOEI TE 

BRENGEN EN PUEBLO PROME VERLOST ARUBA VAN HET DICTATORSCHAP VAN DE 

TRADITIONELE PARTIJEN. 

 

25 BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN AVP/MEP EN PUEBLO PROME                                 

          AVP/ MEP                                                                            PUEBLO PROME 

1. Eigenbelang staat voorop.                          Algemeen belang Aruba  
     Zij werken voor zichzelf                              en bevolking.  PUEBLO PROME        
     en hun partij-elites.                                     werkt  voor Land Aruba en de  
     De regering werk niet voor de                   burgers van Aruba 

     burger, wij werken voor hen! 
                                                                            
2. Bestuurlijke fraude en corruptie               Absolute Eerlijkheid en Openheid 

3. Hebben NOOIT het Verdrag  van                PUEBLO PROME zal het                                           
    De Verenigde Naties tegen Corruptie       Verdrag van de Verenigde Naties 
    (UNCAC) willen tekenen                                tegen Corruptie onmiddellijk  
                                                                               tekenen, erkennen en volgen! 
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4. Politica Tradicional                                   Politica Nobo  
     Politics-as-usual                                       PUEBLO PROME brengt  Aruba de  
     More of the same                                    21ste eeuw in. 
                                                                          PUEBLO PROME brengt u  
                                                                          Un Aruba Nobo!                                                                
 
5. Niet-deskundige ministers                     Professionele ministers, HBO-niveau 
 

6. Verdelen het eiland in groen en           PUEBLO PROME staat voor eenheid  
     geel en discrimineren                             op Aruba,  alle  burgers hebben    
                                                                          gelijke rechten     
 
7. Practiseren nepotisme, het                      Nepotisme wordt bij wet verboden, 
    benoemen  van alle familieleden,           iedereen is gelijk, iederen moet     
    alle  broers, zussen, vaders, moeders,    gelijke kansen hebben, ook  als je 
    ooms, tantes etc.                                         niet Croes of Oduber heet! 
 
8. Staan onder controle van grote            Geen enkele grote sponsor, geen   
     sponsoren                                                  verplichtingen 
 
9. De twee traditionele partijen AVP         Met PUEBLO PROME gaat het om   
      en MEP hebben het eiland leeg-           welzijn, welvaart en geluk voor elke 
     geroofd                                                        burger 
 
10. Reactief beleid, achteraf reageren       Proactief beleid gebaseerd op Visie   
     op wat er gebeurt.                                    en Masterplanning. PUEBLO PROME  
                                                                            vaart een  
     ‘He who fails to plan, plans to fail’        duidelijke koers en richting.  
                                                                           Regeren  is vooruitzien, anticiperen  
                                                                           en plannen, niet achteraf  
                                                                           reageren! 
 
11. Eeuwige ruzies met Nederland            Vooruitgang en welvaart samen  met       
                                                                           Nederland 
 
12. Veroorzaakten de MEGA DEBE            Sluitende begrotingen, gezond  
                                                                           financieel beleid 
 
13. MEDIDAS tegen de bevolking             Bezuinigingen bij de overheid zelf! 
       omwille  van een Grote Overheid      PUEBLO PROME staat voor een  
                                                                          Kleine Overheid! 
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14. Niet nakomen van alle mooie              Keiharde GARANTIE om het  
       beloftes. Zijn onbetrouwbaar  en       partijprogramma uit te voeren! 
       hebben het vertrouwen van de           PUEBLO PROME is betrouwbaar en  
       bevolking verloren                                  verdient uw vertrouwen                                                                                    
 
15. AVP en MEP zijn gefundeerd op            Bij PUEBLO PROME is elke burger 
       Nepotisme-Patronage-Clièntelisme      belangrijk                                                                               
 
16. Decennia lange verwaarlozing             Goed onderwijs is de fundering voor 
       van het onderwijs                                   een goede samenleving 
 
17. Doen allen aan Grijp Cultuur,                De ENIGE partij die begrijpt dat         
      gaan op DE STOEL zitten om                   regeren betekent het zorgen voor 
      te grijpen voor zich en hun                     welzijn, welvaart en geluk voor 
      familieleden                                               alle burgers 
 
18. Bij AVP en MEP gaat het om de            Bij PUEBLO PROME gaat het om de  
       drie P’s van                                               drie P’s van 
       Puesto, Placa y Poder                             People, Prosperity en Profitsharing 
      
 19. Bij politici van AVP en MEP gaat het      Diep intrinsiek idealisme om goed   
      om: macht, geld, de Heilige Stoel,           te doen voor Aruba en de  
      partijbelang, vermeend mandaat,           Arubaanse bevolking; welzijn  
      aanzien, voornaamheid, populariteit      en welvaart voor elke Arubaan        
 
20. AVP en MEP zijn autoritair                     PUEBLO PROME overlegt met alle    
       en doen wat ZIJ willen!  Zij zitten         betrokkenen. De bevolking krijgt   
       op de stoel en maken de dienst uit      het voor het zeggen   
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              AVP en MEP                                                 PUEBLO PROME 
                                                                                    

   
 
AVP en MEP werken autoritair en                    PUEBLO PROME faciliteert  
belemmerend voor de handel en de                vooruitgang voor de handel,  
samenleving                                                           de werkers en de samenleving. 
                                                                                   PUEBLO PROME bereikt     
                                                                                   vooruitgang d.m.v. inspraak   
                                                                                   geven                                                       
                                                                                                                                                   
21. De macht van AVP/ MEP- politici                    De invloed en macht van                                        
       is OUT, uit de tijd                                                burgers is IN          
 
22. Gebruiken Kretologie en mooie             Werkt met Specifieke Doelen  
       praatjes                                                        en voert die uit op de beloofde tijd 
 
23. “Campaña ta un cos y goberna ta            PUEBLO PROME garandeert de  
       otro cos”  zei Nel Oduber!                         uitvoering van haar  
                                                                                verkiezingsprogramma 
 
24. Beloven al decennia lang de                      Met Pueblo Prome krijgt de  
       diversificatie van onze economie             minister van Economische 
       maar voeren het NOOIT uit!                      Zaken de OPDRACHT 
                                                                                nieuwe industriën aan te trekken 
                                                                                en ontwikkelen! 
 
25. Regeren ons land als een                          Besturen bij PUEBLO PROME 
       KAKOCRACY; bestuur door de                 gebeurt door de beste, de meest 
       de minst gekwalificeerden, de                bekwame vakexperts in Aruba         
       slechtsten, de gewetenlozen in de         met opleiding, ervaring, succes 
       de Arubaanse samenleving                      en visie op hun vakgebied en van  
                                                                               bewezen hoge integriteit! 
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SLOGANS:   
1. MAKE ARUBA HAPPY AGAIN  

2. ARUBA LIBER DI CORRUPTION, ARUBA VRIJ VAN CORRUPTIE, ARUBA CORRUPTION FREE 

3. WELZIJN, WELVAART EN GELUK VOOR IEDEREEN! (BIENESTAR, PROSPERIDAD Y FELICIDAD PA UN  

Y TUR) 

  4.    LANTA ARUBA LANTA 

        5.    CAMBIO RADICAL (het einde van de traditionele groene en gele partij van de families      

                Eman en Croes)       

 

MISSIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VOORUITGANG VOOR IEDEREEN 

PUEBLO PROME WIL ARUBA STRUCTUREEL VERANDEREN EN EEN EINDE MAKEN AAN DE 

TRADITIONELE POLITIEK VAN GROEN EN GEEL. EEN EINDE AAN DICTATORIAAL BELEID, 
WANBELEID, EIGENBELANGENBELEID,  CORRUPTIE, MISBRUIK VAN BELASTINGGELD, HET 

OPLEGGEN VAN NIEUWE BELASTINGEN, STEEDS MEER MAATREGELEN TEGEN DE BEVOLKING,  DE 

VERDELING VAN HET EILAND IN GROEN EN GEEL, DISCRIMINATIE, AMATEURISME VAN 

BESTUURDERS, MOOIE PRAATJES EN VALSE BELOFTES EN DE ONWIL OM NAAR DE WENSEN VAN 

DE BEVOLKING TE LUISTEREN. EEN EIND AAN GROEN EN GEEL EN POLITICS AS USUAL. VAN 

POLITICO TRADICIONAL NAAR POLITICO NOBO. 

  

 

VISIE 

DE TRANSFORMATIE VAN ARUBA  

PUEBLO PROME BEWERKSTELLIGT DE TRANSFORMATIE VAN ARUBA NAAR EEN LAND MET 

DEUGDELIJK, PROFESSIONEEL, INTEGER, TRANSPARANT EN RECHTVAARDIG BESTUUR MET 

INSPRAAK VAN ALLE SECTOREN VAN DE ARUBAANSE SAMENLEVING.  

ARUBA  ALS EEN FIJNE PLAATS VOOR ELKE BURGER MET EEN AANGENAAM LEVEN VOOR 

IEDEREEN, GOEDE KWALITEIT VAN LEVEN, GOED ONDERWIJS, EEN BLOEIENDE ECONOMIE EN 

WELZIJN, WELVAART EN GELUK VOOR EENIEDER.  

DE OVERHEID IS EEN KLEINE, SLANKE, BUREAUCRATIEVRIJE, SNELLE, EFFECTIEVE, FACILITERENDE, 

BETROUWBARE, KLANTGERICHTE  PUBLIC SERVICE PROVIDER DIE EEN WELCOMING BUSINESS 

ENVIRONMENT EN WERKGELEGENHEID SCHEPT EN MET INSPRAAK VAN DE BEVOLKING, ARUBA 

NAAR WELVAART EN WELZIJN VOOR IEDEREEN LEIDT. 
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WAARDEN, BALORNAN 

• SOCIALE GELIJKHEID VAN ALLE BURGERS, zonder discriminatie 
 

• RESPECT VOOR HET BELASTINGGELD van de burgers  

 

• RESPECT VOOR DE BELANGEN van elke burger 

 

• ABSOLUTE EERLIJKHEID EN OPENHEID tegenover de bevolking  
 

• TOP DIENSTVERLENING aan de Arubaanse bevolking 

 

• HET ZORGEN VOOR GELUK EN  WELVAART van de bevolking, voor eenieder 

 

• DE GARANTIE VAN PUEBLO PROME dat haar partijprogramma wordt uitgevoerd 

 
 

De GARANTIE aan de kiezers van Aruba is dat elke politieke partij waarmee PUEBLO 

PROME een coalitie vormt na de verkiezingen, het complete programma van PUEBLO 

PROME zal moeten aanvaarden. 
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DE 15 FUNDAMENTEN VAN PUEBLO PROME  

 

• Een frisse wind, vernieuwing van ons politiek systeem  
De Arubaanse bevolking heeft genoeg van de traditionele politiek en wenst       

       un politico NOBO met absoluut eerlijk, transparant en rechtvaardig bestuur door de beste 
               professionele vakministers in Aruba. Een nieuw tijdperk van welzijn voor ALLE burgers! 

 
• Ons politieke systeem deugt niet. Op Aruba leven wij met een 

Partijdemocratie waarbij de twee grootste partijen MEP en AVP afwisselend 

de macht hebben. Er was en is daarbij op grote schaal sprake van 

machtsmisbruik, overheidscriminaliteit, corruptie, nepotisme en zelfverrijking. 

Dit wanbeleid heeft onze relatie met Nederland en het Koninkrijk zo 

verslechterd dat het onze autonomie in gevaar heeft gebracht. De financiële 

tekorten moeten door de bevolking betaald worden door medidas en de 

bevolking moet zich doodwerken voor de regering!  

 

• Werken wij voor de regering of de regering voor ons? 

Met PUEBLO PROME werkt de regering voor de bevolking en niet 

omgekeerd! Regeren in de 21ste eeuw gaat over het welzijn, geluk en welvaart 

van de bevolking. De tijd van valse beloftes, nepotisme, zelfverrijking, 

bestuurlijke fraude en corruptie door de traditionele politici en hun partijen 

behoren tot het verleden.Nepotisme wordt wettelijk verboden. Met PUEBLO 

PROME groeit Aruba van een AVP of MEP-partijdictatuur met 

machtsmisbruik, eerst naar een Participatieve Democratie en vervolgens naar 

een Gemeenschapsdemocratie (Democracia Comunal). De burger krijgt het voor 

het zeggen! 

 

• PUEBLO PROME faciliteert en realiseert het grondrecht van elke burger op 

werk, inkomen, een veilige woonplaats, voeding, water, elektriciteit, een 

menswaardig bestaan en het streven naar geluk, ontplooiing en voldoening. 

Het is de basistaak van de regering om dat mogelijk te maken. 

 

• Professionele vakexperts als ministers 
Je kunt niet iets managen waar je geen verstand van hebt! PUEBLO PROME benoemt 

de beste professionele vakexperts in de bevolking tot ministers in de regering. De 

meest geschikte en ervaren leraar, arts, financiële expert, toerisme-expert et cetera. De 

beste vakprofessionals in de bevolking besturen ons land! De politici op de politieke 

lijst met de  meeste stemmen gaan als vertegenwoordigers van de bevolking het 

parlement in. 

 

• Inspraak, Participatieve Democratie, Nationale Dialoog 
Bij PUEBLO PROME wordt er geluisterd naar de bevolking! PUEBLO PROME is 

van, voor en door het volk. 21 partners in de Arubaanse samenleving waaronder 

leraren, artsen, vakbonden, werkgevers, ngo’s, bario’s, studenten, gepensioneerden, 

krijgen inspraak in het besturen van Aruba. Samen met de bevolking werken wij aan 

een beter Aruba! Aan een goede toekomst voor iedereen! Met PUEBLO PROME 

komt er een eind aan de discrminatie door MEP en AVP en wordt de eenheid op 

Aruba van voor 1986 herstelt.  
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Pueblo na poder 

• De BESTE professionele burgers worden minister op hun vakgebied 
                   Burgers beslissen wie in het parlement komt, niet het partijbestuur!  
                   ‘E candidato riba nos lista cu mas voto di e cuidadano ta drenta Parlemento y   
                    eyden e ta controla e vakministers’.  

• Burgers krijgen inspraak via de Nationale Dialoog 

• Burgers krijgen het recht op een bindend referendum 

• Burgers krijgen het petitierecht  

• Burgers krijgen snelle, directe toegang tot de Nationale Ombudsman wanneer 
iemand verkeerd behandeld wordt door de overheid 

 
PUEBLO PROME luistert naar de bevolking en werkt voor de bevolking. De 
burgers krijgen het voor het zeggen! 

 

• Kleine overheid 
Er moet een eind komen aan de grote, dure overheid waar het nepotisme van Aruba’s 

traditionele politici domineert. Aruba heeft een slanke, efficiënte, effectieve, 

dienstverlenende en faciliterende overheid voor de bevolking en de private sector 

nodig die bovenal een goed  investeringsklimaat en werkgelegenheid schept.  

 

• Eerst werk en inkomen voor Arubaanse ingezetenen 
Arubaanse ingezetenen dienen werk en inkomen te hebben voordat buitenlandse 

krachten worden aangenomen. Buitenlanders krijgen als gastarbeiders vergunningen 

voor een periode van 3 jaar zonder recht op onze nationaliteit, stemrecht of 

gezinshereniging. Die vergunningen worden op tijd, binnen een maand, en zonder 

smeergeld onder de tafel verstrekt. 

 

• Geen ‘medidas’ meer 
PUEBLO PROME vrijwaart de bevolking van financiële maatregelen tegen de 

bevolking en handel. Bij AVP en MEP moet de bevolking lijden en bloeden voor het 

financiële wanbeleid van de traditionele partijen. PUEBLO PROME implementeert 

gezond financieel beleid, een kleine overheid en reducties van overheidsuitgaven. 

Medidas behoren tot het verleden. 

 

• Verlaging kosten levensonderhoud, armoedebestrijding 
De kosten van levensonderhoud inclusief alle medidas tegen de bevolking zijn veel te 

hoog en de bevolking heeft lastenverlichting nodig. Verlaging van elektriciteit en 

water, voedingswaren, huur, telefoon, kleding, zijn opties waaruit gekozen zal 

worden. De kosten van levensonderhoud zullen zeker met 500 florin per maand per 

gezin omlaag moeten.Er mag geen armoede bestaan in Aruba! 

 

• Oplossing financiële positie Aruba  
PUEBLO PROME garandeert een nieuw financieel beleid waarbij de mega-

schuldenlast betaald wordt vanuit kostenreductie van de overheid, dus zonder 

maatregelen tegen de handel en de bevolking. De kosten van ondeugdelijke bestuur, 
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financieel wanbeleid, fraude en corruptie bedragen 450 miljoen florin per jaar! Dat 

geld bespaart PUEBLO PROME en die besparing wordt gebruikt voor de aflossing 

van schulden. 

 

• Een nieuwe economie 
Het scheppen van een welcoming Business Environment, een totaal nieuw 
toerismebeleid, de economische ontwikkeling van San Nicolas, Savaneta en 
Oranjestad, de ontwikkeling van zonne – en zeewaterenergie, de heropleving van de 
bouwsector, land- en tuinbouw,veeteelt en visserij zorgen voor jaarlijkse 
economische groei. 

 

• Een eigen huis 
Eigen huisbezit voor Arubanen zal gefaciliteerd worden door huizenprojecten van 

kwaliteit tegen betaalbare prijzen en leningen met lage rente naar het voorbeeld van 

Singapore waar 90 procent van de bevolking een eigen huis heeft. 

 

• Fraude- en corruptiebestrijding 
Bestuurlijke fraude en corruptie worden geëlimineerd o.a. door  zware straffen, 

bescherming van klokkeluiders, aanstelling van de Nationale Ombudsman voor 

klachten tegen de overheid, versterking van het Openbaar Ministerie dat onder het 

Koninkrijk gaat ressorteren en vervolging en bestraffing van alle grote fraudes in het 

recente verleden. 

 

• Onderwijs en Volksgezondheid 
Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn totaal verwaarloosd en bergafwaarts gegaan 

de afgelopen 4 jaar. Professionele vakexperts in Aruba gaan dat met inspraak van 

leraren en artsen omdraaien en het onderwijs en de gezondheidszorg de 21ste eeuw 

inbrengen. Hulp en samenwerking zal aan Nederland verzocht worden voor het op 

peil brengen en moderniseren van ons onderwijs. De tandarts komt in het AZV-

pakket.  

 

• Snelle oplossingen 
Er komen onmiddellijke oplossingen voor het dringende afvalprobleem bij   

Parkietenbos en illegale dumps en alle andere langlopende problemen zoals de BIG-

registratie van artsen, het grote tekort aan medische specialisten, het ondertekenen van 

het Verdrag  van de Verenigde Naties tegen Corruptie.Vakexperts zullen snel, 

effectief en slagvaardig te werk gaan, geholpen door de inspraak van alle betrokkenen. 

 

• Relaties met Nederland 
Het eeuwige geruzie met Nederland moet ophouden. In goede en nauwe 

samenwerking met Nederland en het Koninkrijk komt Aruba tot nieuwe bloei! 

 

• Garantie van het partijprogramma 
Ale enige partij op Aruba garandeert PUEBLO PROME de uitvoering van haar 

regeringsprogramma. Coalitiepartners van PUEBLO PROME in de nieuwe regering 

zullen het hervormingsprogramma van PUEBLO PROME voor akkoord moeten 

tekenen. 
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PUEBLO PROME heeft heel grondig onderzocht wat burgers, de handel, 

organisaties en de bevolking belangrijk vinden en PUEBLO PROME heeft 

geconcludeerd dat dit de volgende 10 prioriteiten zijn: 

1. Een nieuwe, moderne  wijze van regeren, un Politica Nobo 
     De Arubaanse bevolking heeft genoeg van de traditionele politiek en wenst       
     un politico NOBO met absoluut eerlijk, transparant en rechtvaardig bestuur door de beste 
     professionele vakministers in Aruba. Een nieuw tijdperk van welzijn voor ALLE burgers! 

 

2. Werk, inkomen en armoedebestrijding 
En dat is begrijpelijk, werk en inkomen voorzien in de eerste levensbehoeften van mensen .  Met 
PUEBLO PROME zal er geen armoede meer bestaan! 

 
3. Huisvesting, een goede plaats om te wonen 
     Ook dat is begrijpelijk, het is de tweede levensbehoefte van mensen. 

 
4. Verlaging van de kosten van levensonderhoud 
     Aruba is onbetaalbaar duur geworden voor veel  Arubanen. De totale uitgaven voor   
      belastingen, medidas, voeding, elektriciteit, water, benzine en huur moeten omlaag en  
      PUEBLO PROME garandeert dat! 

 
5. Een goed functionerende economie 

 Naast een geheel nieuwe aanpak van het toerisme, zorgt PUEBLO PROME voor andere inkomsten 
vanuit de ontwikkeling van Oranjestad, Savaneta en San Nicolas, landbouw,tuinbouw, veeteelt, 
visserij, ondernemerschap, nieuwe energiewinning en de circulaire economie waarbij alle afval 
verwerkt wordt tot nieuwe producten.   

 

6. Oplossing van Aruba’s financiële problemen 
     PUEBLO PROME zorgt ervoor dat Aruba’s financiële problemen worden opgelost door   
       bezuinigingen van de overheid zonder medidas tegen de bevolking en handel! 

 
7. Inspraak 
     Medezeggenschap in belangrijke zaken in je leven en medezeggenschap van    
      alle professionelen op hun vakgebied gaat Aruba nieuwe welvaart en welzijn   
      opleveren. Inspraak van artsen, leraren, de handel, de vakbonden etc. 

 
8. Een goed gezondheidsbeleid en een goed functionerende AZV 
     inclusief de tandarts. 
 

9. Vervolging van alle fraude en corruptie in het verleden 

PUEBLO PROME heeft kunnen vaststellen dat dit heel belangrijk is voor heel veel burgers en 
PUEBLO PROME zal daaraan voldoen. 

 

10. Uitstekende relaties met Nederland en het Koninkrijk 
       Samen met Nederland naar nieuwe welvaart en welzijn; supervisie over Financiën en Justitie     
       wordt aan het Rijk gegeven ter voorkoming van verdere  fraude en corruptie.  
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PRIORITEITEN

De tien prioriteiten en beloftes van PUEBLO PROME, in meer details 

1. EEN NIEUWE WIJZE VAN REGEREN (DOELGROEP DE HELE BEVOLKING VAN ARUBA) 

• HET EINDE VAN ‘POLITICS AS USUAL’. PUEBLO PROME STOPT DE POLITIKERIA VAN DE 

TRADITIONELE PARTIJEN DIE VANAF DE STATUS APARTE IN 1986 ARUBA AAN DE RAND 

VAN DE AFGROND HEBBEN GEBRACHT. OMBEURTEN HEBBEN AVP EN MEP ARUBA SLECHT 

BESTUURD EN DE BEVOLKING HEEFT GELEDEN ONDER EEN STELSEL VAN PARTICRATIE, 

CORRUPTOCRATIE, KLEPTOCRATIE, EIGENBELANGENBELEID, INTRANSPARANT EN 

ONDEUGDELIJK BESTUUR MET TORENHOGE BUITENLANDSE SCHULDEN, 

BELASTINGVERHOGINGEN EN MAATREGELEN TEGEN DE BEVOLKING. 

 

• PUEBLO PROME MAAKT EEN DEFINITIEF EINDE AAN DE BESTUURLIJKE CORRUPTIE, DE 

ZELFVERRIJKING DOOR BESTUURDERS, DE CONTINUE BEVOORDELING VAN SPONSOREN, 
HET GEBRUIK VAN EEN STEMPELPARLEMENT, HET MISBRUIK VAN HET BELASTINGGELD 

VAN DE BURGERS, HET ACCUMULEREN VAN ONBETAALBARE SCHULDEN, DE MEDIDAS 

TEGEN DE BURGER EN DE VELE LOZE BELOFTES AAN DE BURGERS. 

• PUEBLO PROME BRENGT ARUBA DE 21STE EEUW IN EN BIEDT DE BEVOLKING VAN 

ARUBA EEN NIEUWE WIJZE VAN BESTUREN DI-PA-CU PUEBLO MET PROFESSIONEEL 

BESTUUR, EERLIJKHEID, OPENHEID, EEN FUNCTIONEREND PARLEMENT, INSPRAAK VAN DE 

BEVOLKING, INSPRAAK VAN ALLE PROFESSIONELEN OP HUN VAKGEBIED, EEN WETTELIJK 

GEREGELD REFERENDUM VOOR BELANGRIJKE ZAKEN, HET PETITIERECHT VAN ELKE 

BURGER, EEN NATIONALE OMBUDSMAN MET EEN CORRUPTIE ONDERZOEKS BUREAU 

(COB), WETTELIJKE BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS EN EERLIJK, DEUGDELIJK, 
TRANSPARANT EN RECHTVAARDIG BESTUUR OP ARUBA. 

• PUEBLO PROME IS DE PARTIJ VAN SNELLE ACTIE DIE ZORGT VOOR RESULTATEN VOOR 

DE ARUBAANSE BEVOLKING, EN 

➢ EEN ONMIDDELLIJKE OPLOSSING VOOR DE PROBLEMEN MET DE DUMP 

➢ ONMIDDELLIJKE HERFINANCIERING VAN ONZE SCHULDENLAST TEGEN 1¼ 
RENTE 

 

• PUEBLO PROME STAAT GARANT VOOR DE DRASTISCHE VERBETERING VAN DE 

KWALITEIT VAN HET OPENBAAR BESTUUR OP ARUBA. EEN SLANKE, EFFICIËNTE OVERHEID 

ZONDER BUREAUCRATIE. 

• DE ELITES VAN AVP EN MEP MOETEN MINDER MACHT HEBBEN EN DE BEVOLKING MOET 

HET “VOOR HET ZEGGEN KRIJGEN”! 
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2. VOLLE WERKGELEGENHEID, ARMOEDEBESTRIJDING, WELVAART  (DOELGROEP  68 PROCENT   

           van de bevolking!) 

• Werkgelegenheid en inkomen: PUEBLO PROME wil gegarandeerde 
werkgelegenheid en inkomen voor elke Arubaanse burger voordat 
buitenlandse krachten aangetrokken worden. Illegale buitenlanders 
mogen niet langer als cheap labor te werk worden gesteld.  

 

• Armoedebestrijding: Op een rijk eiland als Aruba met een bevolking   van 
slechts 110.000 mensen moet geen armoede voorkomen. PUEBLO 
PROME ziet onmiddellijke armoedebestrijding als een prioriteit. Mensen 
hebbben recht op water, elektriciteit en voeding en PUEBLO PROME staat 
voor de oplossing van de schrijnende armoede op Aruba! Alle Arubanen 
worden te werk gesteld voor buitenlanders zodat zij inkomen hebben.  
Naast het kantoor van de minister-president komt het kantoor van de 
directeur Sociale Zaken waar alle hulpbehoevenden  sociale hulp krijgen! 
PUEBLO PROME elimineert armoede in het eerste jaar van haar 
regering. 

 

• Welzijn en welvaart voor de bevolking: PUEBLO PROME staat voor 
regeren ten behoeve van de bevolking, voldoen aan de wensen en 
behoeften van de bevolking, luisteren naar de bevolking, beloftes aan de 
bevolking waarmaken. Welzijn en welvaart voor de  burgers van Aruba 
realiseren en voor eenieder een menswaardig bestaan waarborgen.  
PUEBLO PROME begint daar mee op de eerste dag van aantreden in de 
nieuwe regering. 

 

• Landmark Educatie en Onderwijs: (doelgroep, de eenvoudige 
werkende bevolking). PUEBLO PROME ambieert een TRANSFORMATIE 
VAN ARUBA naar duurzaam welzijn en welvaart. Welvaart en welzijn 
worden bereikbaar met LANDMARK EDUCATIE EN GOED ONDERWIJS als 
fundering.  
Om tot een duurzaam betere samenleving te komen zonder corruptie, 
intransparant en ondeugdelijk bestuur moet Aruba  transformeren door 
het allerbeste onderwijs waarbij ook zaken zoals karakter, waarden, 
lichamelijke en spirituele educatie een grote rol gaan spelen.               
PUEBLO PROME begint met de transformatie van ons onderwijs gelijk 
in 2021. 

 
3. ELKE BURGER EEN EIGEN DAK BOVEN ZIJN HOOFD (doelgroep 68 procent    
    van de bevolking) 
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Negen van de tien burgers in Singapore hebben een eigen huis en naar 
dat model zal PUEBLO PROME de bouw van volkswoningen en 
eigenhuisbezit propageren en mogelijk maken. Complexen van sociale 
koopwoningen zijn voorzien van een foodcourt, supermarkt, tuin, 
gemeenschappelijke faciliteiten zoals een kinderspeelplaats,  bushalte 
e.d. PUEBLO PROME begint daarmee in de eerste maand in de regering 
en laat elk jaar 800 woningen bouwen. De huizen zullen belangrijk 
mooier zijn dat de huidige FCCA-woningen en gefinancierd worden 
tegen een lage rente.  Zie als voorbeeld de circulaire, duurzame 
woningbouw van Van Wijnen in Heerenveen, Friesland. Van hun “Fijn 
Wonen”- label worden van modulaire componenten 4000 woningen 
per jaar gebouwd met korte bouwtijd, betaalbaar, mooi, comfortabel, 
en onderhoudsvriendelijk.  

 
4. VERLAGING KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD:  
          PUEBLO PROME wil de kosten van  

levensonderhoud voor de burgers verlaagd zien met minimaal 500 florin 
per maand per gezin zodat de burger meer beschikbaar geld overhoudt 
om te besteden door afschaffing invoerrechten voedsel en andere 
basisbehoeften (zie KvK, Amigoe van 26 oktober 2015) en een verhoging 
van het belastingvrij inkomen naar Awg 36.000,00.  

PUEBLO PROME realiseert dat in het eerste jaar van haar regering. 
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5. MAKE ARUBA GREAT AGAIN,  ECONOMISCHE GROEI, MILIEU, ALTERNATIEVE   

     ENERGIE EN DUURZAAMHEID  (doelgroep  alle jongeren, studerenden en   
     milieuaanhangers) 

Een geheel nieuw toerisme beleid, de ontwikkeling van Oranjestad, San 
Nicolas en Savaneta. Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 
(KMB); nieuwe hi-tech multinationals voor San Nicolas; land- en 
tuinbouw, veeteelt en visserij. 
 
Het omzetten van het oude economische model van Import-Use-Waste 
oftewel Take-Make-Waste naar duurzame modellen:  
5.1. Deep-Sea-Water Industry (DSWI) als nieuwe duurzame economische    

               peiler zorgt voor al onze behoefte aan koeling en energie  
en maakt het  mogelijk om organische groenten en fruit te 
cultiveren alsmede seafood, algae, hemp, bamboo, ingrediёnten 
voor medicijnen, cosmetica, foodsupplements, bouwmaterialen, 
kleding en aldoende reduceert dat onze afhankelijkheid van 
buitenlandse import; we hoeven ons geld niet langer naar het 
buitenland te exporteren en creёren lokale werkgelegenheid.   

5.2. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) als nieuwe energiebron     
        en vervanger van fossiele brandstof vanuit het zeewater om ons   
        heen.  

  5.3. Alle afval wordt verwerkt tot nieuwe producten: plastic voor  
                   wegenbouw en bouwafval voor nieuwe stenen. 

        Zie: SER-rapport van december 2017 over het toepassen van    
        Circulaire Economie op Aruba; en    
        Making Aruba future-proof through Sustainable Circular Economy  
        van 24 maart 2020 door Kevin de Cuba MSc. 
        PUEBLO PROME maakt hier een aanvang mee op dag 1 in de  
         nieuwe regering. 

                                  
6. ARUBA UIT DE SCHULDENLAST (doelgroep, de hele bevolking)  

• PUEBLO PROME lost de huidige grote financiële crisis op door   
een balanced budget te presenteren voor 2022 en die begroting ook te 
realiseren zonder financiële maatregelen tegen de bevolking en handel; 
het wordt bereikt door 450 miljoen te besparen op de 
overheidsbegroting volgens de berekeningen van de Stichting Deugdelijk 
Bestuur Aruba (SDBA),  

• door vanaf 2022 een structureel begrotingsoverschot tussen 200 en 
300 miljoen te realiseren, 
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• door met Nederland afspraken te realiseren om per 1 januari  2022 de 
schuldenlast van Land Aruba te heronderhandelen tegen lage rente en 
gedeeltelijke afschrijving. Met deze herfinanciering wordt JAARLIJKS 170 
miljoen bespaart. 

 
7. INSPRAAK, DE PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE EN VAKMINISTERS (doelgroep alle    
           professionelen)  

• PUEBLO PROME staat voor goed deugdelijk bestuur door de beste 
vakmensen, de beste specialisten op elk van de ministersposten te 
postuleren.  Ministers dienen een universitaire of HBO-studie doorlopen 
te hebben. The best man or woman for the job. 

• Het gaat daarbij om professionele vakexperts met bewezen succes in de 
samenleving, van bewezen goede integriteit en met een visie voor Aruba 
op hun vakgebied. 

• PUEBLO PROME brengt Aruba de 21ste eeuw van de participatieve 
democratie in met inspraak van alle sectoren in onze samenleving! 
PUEBLO PROME propageert gestructureerd maandelijks overleg en 
inspraak tussen de minister en de organisaties binnen zijn vakterrein om 
gezamenlijk Aruba’s toekomst te bepalen. 

• De bevolking krijgt het recht van referendum, het online petitierecht en 
het recht op handtekeningenactie om haar mening te laten horen. 

• PUEBLO PROME erkent dat mensen recht op inspraak hebben bij 
beslissingen die hun leven bepalen of beïnvloeden! 

 
Het proces van inspraak begint in de derde maand van de nieuwe regering. 
 
8.  EEN GEZOND ARUBA (doelgroep  heel Aruba)   

• PUEBLO PROME wenst een uitbreiding van de gezondheidszorg met de 
toevoeging van tandheelkundige zorg in het basispakket. Accent op 
preventieve zorg i.p.v. op curatieve zorg.  Dit gaat in per 1 januari 2022. 

 
9. FRAUDE EN CORRUPTIE  (doelgroep de hele bevolking)   

• Het stoppen van alle corruptie, fraude en misbruik van publieke fondsen; 

PUEBLO PROME is de garantie voor eerlijk, rechtvaardig en deugdelijk 
bestuur zonder fraude en corruptie en neemt het beleid van Singapore 
tot voorbeeld. Fraude en corruptie zullen hard aangepakt, afgestraft en 
uitgeroeid worden.  

• De volgende concrete schandalen zullen tot op de bodem onderzocht 
worden waarbij ambtenaren ontheffing krijgen van hun 
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geheimhoudingsplicht en hun zwijgplicht zelfs omgezet zal worden tot 
een spreekplicht met vrijwaring van repercussies: 
 
De renovatie en nieuwbouw van het dr. Horacio Oduber Hospitaal 
De hedging van de olieprijs door Utilities NV in de jaren 2009 tot 2017 

De onrechtmatige commissies op buitenlandse obligatieleningen 

De Watty Vos Boulevard 
De Green Corridor 

De renovatie van Oranjestad 
Het Linear Park 
De ATA-bank 
De gunning van terreinen voor cannabisproductie  
De aankoop van een incinerator/de Serlimar-wet 

De gunning van een 900- kamer hotelproject op San Nicolas 

De verlening van horecavestigingen op de stranden 

Het autokeuringslokaal 
Verkoop van huizen in de Colony, San Nicolas 
Grondtoezeggingen Port City 
De Refineria di Aruba (RdA) en Terminal di Energia Aruba (TDEA) 
Dit programma gaat in per 1 januari 2022. 

 
10. DE STATUS APARTE EN DE RELATIE MET NEDERLAND (doelgroep de hele    
       bevolking) 
       PUEBLO PROME streeft naar behoud van de Status Aparte van Aruba   
        binnen het Koninkrijk en een uitstekende relatie met Nederland die  
        bereikt wordt door  

• op te houden met het eeuwige geklaag over de staatsrechtelijke 
verhoudingen en een geschillenregeling  

• het orde op zaken stellen in Aruba, een sluitende begroting 2022 
realiseren en voldoen aan alle normen van deugdelijk bestuur waarbij 
het rapport Calidad van 1997 als leidraad zal dienen  

• alle regels van goed bestuur vast te leggen in het Statuut  

• van Nederland de lage rente van 1 ¼ procent te verkrijgen voor alle 
openstaande lange termijn schulden 
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Aruba waardeert de relaties met Nederland en het Koninkrjk en waardeert de 
belangen en waarde  van:  
 
 

 
 
 
 

 
o Het Nederlandse paspoort 
o De defensie van Aruba door Nederland 
o De vertegenwoordiging van Aruba door de buitenlandse ambassades 

van Nederland 
o Het rechtssysteem 
o Het onderwijssysteem 
o De Nederlandse kennis en innovatie  
o De financiёle en sociale hulp  
o De toegang tot lage renteleningen 
o De hulp in noodgevallen   
o Het positieve imago van Nederland in de wereld 
o De Nederlandse waarborging en garantie van deugdelijk bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

VERDELING  met zeven MINISTERS in een professioneel 
kenniskabinet 

 

1. ECONOMIE, TOERISME, VERKEER 

     STAATSSECRETARIS VOOR LANDBOUW, TUINBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 

2. GEZONDHEIDSZORG EN SPORT (VERSLAVINGSZORG, OUDERENZORG) 

3. ONDERWIJS EN CULTUUR 

4. FINANCIЁN EN OVERHEIDSORGANISATIE 

     STAATSSECRETARIS VOOR ARBEID EN SOCIALE ZAKEN  

 5. INFRASTRUCTUUR, ENERGIE, MILIEU 

 6. JUSTITIE, VEILIGHEID, INTEGRATIE 

 7. MINISTER-PRESIDENT, ALGEMENE ZAKEN   

 

De positie van Gevolmachtigde Ministers in Nederland en Amerika worden  geëlimineerd. 

Ministers en staatssecretarissen hebben elk maximaal 1 deputy, 5 specialisten, 1 

secretaresse, 1 telefoniste, totaal 8 mensen. Ministers en staatssecretarissen delen hun 

kantoor, equipment en faciliteiten. Nepotisme, het aanstellen van directe familieleden 

wordt wettelijk verboden. 

Financiën en Justitie worden Rijksaangelegenheden en komen onder toezicht van het 

Koninkrijk. 

Om het goede voorbeeld te geven van bescheidenheid en eenvoud, blijven de titels van 

ministers zo eenvoudig mogelijk  en vrij van arrogantie en duurdoen. Dus geen 

Wetenschappen, Duurzame Ontwikkeling, Innovatie, Gezinsbeleid, Volwasseneneducatie en 

dergelijke! 

Zie LIM, Ley di Instelling Ministeries. 

Om het juiste voorbeeld te geven van bescheidenheid en eenvoud gaan ook aanstelligere 

dure titels verdwijnen zoals Chief of Staff, Executive Chief Innovation Officer et cetera en 

worden vervangen door eenvoudige titels zoals deputy, beleidsmedewerker, administratief 

medewerker. De bevolking heeft geen behoefte aan het duurdoen van politici. 
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A. DE HERVORMING VAN ONZE ECONOMIE  

MAKE ARUBA GREAT AGAIN 

VAN ‘MILJONAR’S GREED’ NAAR WELVAART VOOR  HEEL ARUBA  

 

 
 

Slechte regeringen,  het slechte economisch beleid van 2009 tot 2017 en het niet-

bestaande economisch beleid van 2017 tot 2021 hebben geleid tot de huidige situatie: 

geen economische groei, werkloosheid, jeugdwerkloosheid, toenemende armoede, 

sociale problemen, stijgend drugsgebruik en criminaliteit.  

 

PUEBLO PROME schept een economische groei van vier procent per jaar en creёert 

volle werkgelegenheid en inkomen voor alle burgers. PUEBLO PROME brengt welvaart 

naar alle barios van Aruba. 

 

PUEBLO PROME gaat daarbij uit van  

• een totale vernieuwing van het toerismebeleid  

• een daadwerkelijke echte concretisering van diversificatie van onze economie 

inbegrepen de spectaculaire ontwikkeling van San Nicolas, Savaneta en 

Oranjestad; de financiële sector, zonne- en zeewaterenergie, landbouw, 

tuinbouw, veeteelt en visserij, de circulaire economie, en Aruba als 

studiecentrum. 

 
1. Economische groei 

Een totaal nieuw, energiek, pro-actief economisch   
beleid moet er op gericht zijn om   
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 % 

 jaarlijkse economische groei te behalen door: 
 

• Een geheel nieuw toerismebeleid 

• Het aantrekken van hi-tech multinationals (Singapore-model)  

• Het ontwikkelen van San Nicolas, zie punt 16 hieronder 

• Het stimuleren van de bouwsector met Arubaanse bouwers 

• Het stimuleren van het KMB en ondernemerschap en 

het goed functioneren van de AIB voor opstarters 

• Onmiddellijke verlaging van de rente in Aruba. Het monetaire 

beleid van de Centrale Bank wordt als middel ingezet en 

afgestemd op de gewenste economische ontwikkeling van 

Aruba 

• Het faciliteren van rollover-krediet en herfinanciering van 

leningen om investeringen aan te moedigen 

• Concrete diversificatie van onze economie door  

o het opzetten van een duurzame circulaire economie 

met zeewater als energiebron (aqua electricity), zie 

punt 5 van de 10 prioriteiten van PUEBLO PROME 

o het cultiveren van organische groenten, fruit, hemp, 

bamboo, ingrediёnten voor medicijnen, cosmetica,  

foodsupplementen en kleding, zie punt 5   van de 10 

prioriteiten van PUEBLO PROME 

o Een vestiging van PlantLab uit Den Bosch voor 

duurzame verticale plantfarming, organische groenten 

en fruit 
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o het inschakelen van  professionele investmentbankers 

voor de aquisitie van nieuwe bedrijven buiten het 

toerisme 

o De ontwikkeling van San Nicolas als een financieel  

centrum 

 

2. Inspraak bij PUEBLO PROME 

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de minister van 

Economische Zaken en de handel (KvK, ATIA) gestructureerd 

maandelijks overleg plaatsvinden om tot maandelijkse afspraken te 

komen over het economisch beleid en de economische  

vooruitgang van Land Aruba. Mensen en organisaties hebben het 

recht van inspraak over beleid dat hun leven en toekomst betreft. 

Samen met economische organisaties bereikt Partido PUEBLO 

PROME nieuwe en sterke economische groei en geluk en welvaart 

voor de bevolking. 

 

3. Het scheppen van een welcoming Business Environment 

• De overheid wordt een slanke, effectieve, bureaucratievrije, 

snelle, betrouwbare, faciliterende public service provider die 

investeerders en investeringen aanmoedigt en het juiste 

investeringsklimaat schept. 

• De ‘ease of doing business’ moet dringend enorm verbeterd 

worden.   

• De ‘cost of doing business’ moet omlaag.  

• Tax reform: Het onnodig complexe belastingsysteem wordt 

sterk vereenvoudigd.  

• De arbeidsmarkt wordt flexibel. 

• De beroepsopleidingen in Aruba worden afgestemd op de 

behoeften van het bedrijfsleven dus aansluiting van  

onderwijs  en arbeidsmarkt waardoor de huidige gap tussen 

beide verdwijnt. 

• Bedrijven zullen alle hulp van de overheid en ELMAR/WEB 

krijgen bij hun overstap naar betaalbare energie en ELMAR 

zal zich als organisatie moeten aanpassen aan moderne 

elektriciteitsbronnen. 
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4. Colleges van Staat 
De Colleges van Staat zullen in ere hersteld en bekwaam bemand 

worden en de adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER),  

Raad van Advies (RvA), Algemene Rekenkamer (ARA); Centrale 

Bank van Aruba (CBA), Centrale Accountants Dienst (CAD), en 

daarbij CAft en IMF, zullen opgevolgd worden. Deze instanties zijn 

er om deugdelijk bestuur op Aruba te waarborgen.  Het Centrale 

Plan Bureau (CPB) wordt toegevoegd aan de Colleges van Staat. 

5. Het duurzaam maken van de Arubaanse economie 
Het versterken van de private sector, de productiviteit en de 
kwaliteit door: 

• Het economische model in Aruba van  
PPP van Pofit, Placa en Pingping, het roofkapitalisme te 
vervangen door het duurzame, menselijke model  
PPPC van People, Prosperity, Profitsharing en Community 
Elk bedrijf dient de samenleving, de klant, de medewerkers en 
de investeerders. Elk bedrijf dient de samenleving.   

• Het promoten en op den duur verplicht stellen van een ‘moral 
economy’, het PPPC van People, Prosperity, Profitsharing, 
Community/ het duurzame Sociaal Verantwoord 
Ondernemen (SVO) waar ondernemers en bedrijven bijdragen 
aan het welzijn van Aruba en hun medewerkers. 

                              (a moral economy addresses Human Need instead of Billionairs Greed) 

• Het bovenstaande wordt ook vaak aangeduid met de 
Economics of WE  i.p.s. de Economics of ME! 

• Vestigingseisen door de overheid en de KvK   
1. Bekwaamheidseisen en –normen moeten gesteld gaan 

worden bij het verlenen van vergunningen voor het 
vestigen en exploiteren van bedrijven in Aruba. Het niveau 
van organiseren, ondernemen, leidinggeven, managen en 
zakendoen moet drastisch omhoog als Aruba een betere 
toekomst ambieert en wil realiseren. 

2. Het certificaat van de cursus Sociaal Verantwoord 
Ondernemen (SVO) en het concept People, Prosperity, 
Profitsharing, Community (PPPC) wordt een vereiste voor 
elke vestigings- en exploitatievergunning.  

 
 



37 
 

MAKE ARUBA GREAT AGAIN 

 
6. Nationaal Kwaliteitsbeleid door NTA 

  
1.  Verplichte training door de National Training Authority      
    (NTA) 

ELKE exploitatievergunning MOET geconditioneerd zijn aan 
verplichte trainingen van al het personeel door de National 
Training Authority (NTA). Dit geldt voor alle winkels en 
bedrijven. 

 

       2.  De realisatie van een Management Excellence   
 Institute (HBO-niveau) als een drie-jarige   bachelor  
 opleiding  aan de Universidad di Aruba (UA) verzorgd door  
 Nyenrode Business Universiteit om te kunnen voldoen aan 
  de steeds sterker wordende concurrentie met het   
  buitenland. Organiseren, ondernemen, leidinggeven,   
  managen en  de manier van  zakendoen zijn dé grote   
  hiaten en gebreken in Aruba.  
  In navolging van landen als Amerika, India en Singapore is   
  de oprichting van een Management Excellence   
  Institute onontbeerlijk om zowel de private als de publieke   
  sector van goed management te voorzien en om Aruba tot  
  een kwaliteitsland te laten uitgroeien. Het is een absolute   

                            noodzaak om de wijze van organiseren, ondernemen en   
managen en leidinggeven in Aruba op een hoger niveau te   
brengen.  

 
7. Lastenverlaging 

Om de economie te laten groeien en investeerders van de 
toekomst aan te trekken, moeten de lasten voor het bedrijfsleven 
omlaag. Zakendoen op Aruba is relatief duur. 
Onmiddellijke verlaging van de rente op leningen, 
lastenverlichting, lagere winstbelasting, ondernemen lonend 
maken, vrije import, verlaging van het elektriciteitstarief, het zijn 
opties waaruit  in de Nationale Dialoog gekozen moet worden. 
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8. One-Stop Service Agency voor investeerders 
Via de KvK, DEZHI en banken moet One-Stop Service 
geïmplementeerd worden voor investeerders met nieuwe 
projecten d.w.z. goedkeuringen, vergunningen, bankrekeningen 
moeten in 3 dagen klaar zijn. Elektronische afhandeling, afschaffing 
zegelbelasting, zie verder KvK, Amigoe van 26 oktober 2015. 
PUEBLO PROME zorgt voor het elimineren van alle onnodige 
bureaucratische obstakels.  
 

9. Breedband internet 
Setar en andere providers verplichten tot eilandwijde installatie 
van fiber, glasvezelwerk voor hypersnel internet als enige optie 
voor internetaanbiedingen op heel Aruba. 

 
10. Ontwikkeling van Port City, World Trade Center/World Financial 

Center 
Mogelijkheden afronden voor de ontwikkeling van het oude 
havengebied Oranjestad vanaf het oude Bushiri tot Port of Call met 
een   

• World Trade Center 

• World Financial Center (24 hrs. trading zoals London,  
New York, Frankfurt  en Singapore( daarbij geholpen door 
Rothschild & Sons) 

• Deluxe condobouw 

• Drie kleine, unieke, up-to-date boutique hotels (een singles 
hotel, een Braziliaans  hotel en een 5-sterrenresort annex 
hotelschool) op de plaats  van het oude Bushiri-hotel 

• De ontwikkeling van een Arubaanse Rivièra met een Venice 
Beach voor beachsporten, extreme rollerblading, Xsports, 
bistro’s, bars, terrasjes, winkels en een uniek  
residencecondoresort samengaand met een jachthaven als 
complementerende faciliteiten 

 
11. Ontwikkeling/hervorming en revival van Oranjestad 

A. Caya Betico Croes 
Het wederom laten bloeien van onze binnenstad door 

• Het ontwikkelen van flats en residential condo’s, Airbnb, 
B&Bs,  in Caya Betico Croes en Oranjestad zodat het als  
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• woongebied tot ontwikkeling komt met restaurantjes, bars 
en andere faciliteiten en activiteiten. 

• Alles te voorzien van Wi-Fi. 

• Het overdekken van Caya Betico Croes zoals bij 
Renaissance  Marketplace. 

• Het winkelgebeuren geheel omzetten in ‘The Outlets’.  

• Het in de avond openlaten van alle faciliteiten. 
• De creatie van een Orange Downtown met light shows en 

een gigantische bar zoals een Rosie O’Grady’s Good Time 
Emporium, een daadwerkelijke unieke tourist attraction. 

• Elke week zal er een grootse festiviteit ‘Night on the Town’ 
voor toeristen georganiseerd worden. 

• Voor alle omliggende straten, zie plan  
ing. Kampsteeg/2012. 

 
 
LIGHT SHOW IN OVERDEKTE CAYA BETICO CROES 

 

WORLD’S MOST FAMOUS BAR INSIDE AND STREET SIDE 
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B. De Renaissance malls aan de boulevard Oranjestad 
PUEBLO PROME zal de optie laten bestuderen om de                                  

boulevard in de binnenstad te ontwikkelen voor toerisme door 

de twee Renaissance-centrums te verbinden en de overheid te 

verhuizen naar een grote locatie aan de boulevard tussen SIAD 

en Wayaca. Daar moet dan alles van de overheid als een ‘one-

stop’ aanwezig zijn. Dat moet commercieel gefinancierd worden 

en niet door de overheid. Elke maand zal er in het Seaport 

Convention Center een miniconcert georganiseerd worden met 

lokale en internationale bands. 

 

 
 
De Markt tussen Renaissance Center en Seaport Convention 
Center 
 
  

C. Paddock, Port of Call, Harbor House 
Het gebied van Port of Call, Harbor House condohotel, en de 
Paddock dient gerevitaliseerd worden tot een aantrekkelijk  
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                                                                                I   
                                                                zee          I 
entertainment center in een  ____  _______ I  vorm, een 
horizontale L. Het wordt een Little Amsterdam, waarbij de 
Paddock naar achteren schuift en er een wandelboulevard met 
terrasjes ontstaat van Harbor House via Port of Call naar de 
Paddock met uitzicht op de haven.  
 
In de nieuwe aantrekkelijke stadsdelen A, B en C, rijden continu 
trolly-wagens die de geheel mislukte tram zullen vervangen. 
 
Al deze stadsdelen te voorzien van Wi-Fi. 

 
12. Stimulering kleinbedrijf, Ondernemerschap 

Het daadwerkelijk stimuleren en ondersteunen van het opstarten 
van het kleinbedrijf heeft positieve gevolgen zowel micro-als 
macro-economisch. 

• E.e.a. onder begeleiding van de Aruba Investment Bank (AIB) 
die terug moet naar zijn oorspronkelijke rol en reden van 
bestaan.  

• Alle ondernemerschapscursussen van de KvK, DEZHI, EpE, 
EPI dienen goed gecoördineerd te worden en van 
gelijkwaardig niveau te zijn. 

• Ondernemerschap heeft recht op een juiste plaats in het 
curriculum van onze scholen.  

• De verkrijging van land en locatie voor een start-up bedrijf 
dient faciliterend te zijn van de kant van de overheid. 

• Start-ups dienen  een taxbreak te krijgen voor hun eerste 
drie jaar. 

 
13. Landbouw, Tuinbouw, Veeteelt en Visserij  

Eigen Landbouw, Tuinbouw, Veeteelt en Visserij daadwerkelijk 
stimuleren en tot leven en bloei brengen.  

o Veeteelt beginnend met varkens, kippen en eenden 
o Zoek begeleiding en advies van het Landbouw-Economisch 

Instituut (LEI) in Wageningen. 
o Zoek advies in Costa Rica en Suriname waar landbouw met 

succes is opgezet. 
o Volg het uitgebreide SER-rapport over landbouwbeleid 
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o Legaliseer de vrijheid van inkomsten- en winstbelasting, bbo 
etc. 

o Reduceer het watertarief; eigen productie zet mensen aan 
het werk en vermindert de export van buitenlandse valuta. 

o Stel mensen aan met beperkingen, jongeren, 
onderstandtrekkers, drop-outs  en ex-verslaafden die de weg 
terug naar de samenleving zoeken. 

 
14. Bouwsector 

Het opnieuw en grondig stimuleren van de bouwsector via de 
grote en middelgrote aannemers van goede faam.  
 

a. Ervoor zorgen dat de prijs van cement  op Aruba heel 
drastisch omlaag gaat en niet langer een tiental keren 
duurder is dan in Nederland of Amerika. Tegelijkertijd moet 
de kwaliteit van ons cement omhoog! 

b. Eigen woningbouw stimuleren door een aantrekkelijk 
rentetarief voor eigen huis bouw. Realiseer het Singapore-
model, elke Arubaan een eigen woning! 

c. Alle bouwwerken via lokale aannemers laten lopen ter 
stimulering van de lokale werkgelegenheid, ter voorkoming 
van illegale cheap labor en voor de correcte administratie en 
afdracht van sociale premies etc. 

d. Eigen woningbouw stimuleren door het hele proces van 
grondaanvraag, verkavelingsplannen, vergunningen, 
bouwvergunningen etc. drastisch te versnellen. 

e. De constructie van jaarlijks  800 sociale huizen van een veel 
beter niveau dan het huidige FCCA-model. Dit zal enorm  
helpen de bouwsector tot leven te brengen. 

f. Snelle opgave van de belastingdienst van de leggerwaarde 
van een woning of stuk grond zodat er snel gebouwd kan 
worden. 

 
15. E-commerce, PayPal  

De overheid dient e-commerce to faciliteren en ook een online 
betalingssysteem zoals PayPal (TurEsaki?).  Aruba loopt achter op 
de internationale ontwikkelingen. 
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16. Ontwikkeling van San Nicolas 
Een onmiddellijk nieuw economisch plan dient opgesteld te 
worden voor de toekomst van San Nicolas nu blijkt dat de 
raffinaderij niet opengaat. Er zijn genoeg opties: 

a. Havenexploitatie San Nicolas: mogelijkheden afronden voor 
havenexploitatie San Nicolas, scheepsbouwwerf/ 
scheepsreparatiedok (zie DAMEN in Curaҫao).  

b. De exploitatie van de haven tot containerhaven en een 
bunkerstation. 

c. De vestiging van alternatieve energiebronnen zoals 
zonnetorens en de opwekking van aqua-elektriciteit. 

d. Leading cruiseport voor supergrote cruiseschepen m.b.v. 
Global Port Holding, the world’s largest cruise port 
operator. 

 

 
 

 
A NEW  250 MILLION DOLLAR INVESTMENT BY GLOBAL PORTS HOLDING FOR A CRUISE SHIP PORT  
AND ENTERTAINMENT CENTER IN THE BAHAMAS  
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e. De vestiging van een ferryverbinding met Venezuela, 
Colombia en omringende eilanden voor het vervoer van 
producten en het stimuleren van het MKB. 

f. De vestiging van Hi-tech companies. 
g. De vestiging van een telecommunicatiecentrum. 
h. De vestiging van een Financieel Centrum. 
i. Een French Quarter in downtown San Nicolas. 

 
                   

 
 

j. Condominiumontwikkeling  voor de rijken der aarde die zich 
op Aruba vestigen voor een maximum belastingbetaling van 
1 miljoen florin (Monaco-formule). 

k. Een mega-resort zoals het Atlantis Resort in de Bahama’s, 
jachthaven,  meerdere golfbanen en andere faciliteiten. 
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  EEN NIEUW SAN NICOLAS MET EEN MEGARESORT EN JACHTHAVEN 
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17. Modernisering 

• Tot het economische programma van PUEBLO PROME 
behoort ook de hardnodig vereiste upgrading  en 
modernisering van Chinesche supermarkten in Aruba die 
dringend moeten gaan voldoen aan de eisen van de modern 
tijd t.a.v. hygiёne en bedrijfsvoering. 

• Overal op Aruba zullen incentives gegeven worden aan 
ondernemers en investeerders die oude vervallen gebouwen 
willen restoreren, moderniseren om daar nieuwe huizen of 
bedrijven in te vestigen zodat Oranjestad en andere barios 
vernieuwd of gemoderniseerd worden!  

• Modernisering van de verouderde arbeidswetgeving met: 
1. arbeidscontracten voor bepaalde tijd 
2. arbeidstijdverkorting 
3. AO-betaling vanaf de derde ziektedag  
4. versoepeling ontslagrecht 
5. job security is prestatiegericht en gebaseerd op 

productiviteit en  performance bij bedrijven die 
als SVO-bedrijven geregistreerd staan en het 
Sociaal Verantwoord Ondernemen, inclusief 
sociaal rechtvaardig management,  
geïmplementeerd hebben 

6. naleving en straffen van tewerkstelling van  
illegalen 

7. de creatie van redelijke sociale zekerheid en en 
een adequaat sociaal vangnet 
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B. FINANCIEEL BELEID IN EEN NIEUW ARUBA 
 
PUEBLO PROME LOSTHET OP ZONDER MEDIDAS! 
Het businessmodel van de overheid om vanaf 1985 een groot overheidsapparaat in stand 

te houden moet onmiddellijk stopgezet worden. Vanaf 1985 hebben AVP en MEP de 

overheidskosten laten stijgen, de megaschuldenlast van Aruba onverantwoordelijk 

verhoogd, de belastingen verhoogd en de burgers continu belast met medidas. Het leven 

op Aruba is onbetaalbaar duur, de koopkracht van de burger is lager geworden en er is 

veel armoede op Aruba. AVP en MEP weigeren beide om de aanbevelingen van CAft en 

IMF op te volgen namelijk de overheidsuitgaven  te verminderen en het 

personeelsbestand van de overheid te verlagen. AVP en MEP steken als struisvogels de 

kop in het zand en hopen dat de financiёle problemen van Land Aruba vanzelf weggaan. 

De veroorzakers van de financiёle problemen, AVP en MEP kunnen de door hun 

veroorzaakte  problemen niet oplossen, PUEBLO PROME kan dat WÉL! PUEBLO PROME 

verlost Aruba van de schuldenlast!             

  

AVP EN MEP WEIGEREN DE OVERHEIDSUITGAVEN TE REDUCEREN 

EN PREFEREREN OM MEDIDAS TEGEN DE BEVOLKING TE NEMEN. 

PUEBLO PROME DOET JUIST HET OMGEKEERDE, GEEN 

MAATREGELEN TEGEN DE BEVOLKING MAAR SNIJDEN IN DE 

UITGAVEN VAN DE OVERHEID! 

DE TWEE TRADITIONELE PARTIJEN AVP EN MEP HEBBEN ARUBA NA 

DE SLUITING VAN DE RAFFINADERIJ IN 1985 VOLLEDIG 

LEEGGEROOFD; PUEBLO PROME IS DE ENIGE PARTIJ DIE ARUBA 

KAN REDDEN EN WEER OPBOUWEN. 
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GEEN MEDIDAS TEGEN DE BEVOLKING! 

IN 2018 WAS HET GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCT) VAN ARUBA  

AWG 5.7 BILLION, DE UITGAVEN VAN LAND ARUBA WAREN  

AWG 1.354.302.852 OFTEWEL 23%.  

Die 23% was normaal, vanaf de Status Aparte in 1986 hebben de regeringen van AVP en 

MEP elk jaar 23% van het GDP uitgegeven 

DE UITGAVEN VAN EEN LAND MOGEN 20%  ZIJN VAN HET GDP OFTEWEL       

AWG  1.140.000.000.  

HET VERSCHIL VAN AWG 214.302.852 (zegge 214 miljoen florin) IS WAT DE 

VOLGENDE REGERING VAN PUEBLO PROME MOET BESPAREN OM EEN 

BALANCED BUDGET TE KRIJGEN.  

 

DAT WORDT MAKKELIJK BEREIKT DOOR HET ELIMINEREN 

VAN BESTUURLIJKE FRAUDE, CORRUPTIE EN WANBELEID 

DOOR DE REGERING!!  DE KOSTEN VAN ONDEUGDELIJK 

BESTUUR BELOPEN 450 MILJOEN FLORIN PER JAAR! 

DE ELIMINATIE VAN BESTUURLIJKE FRAUDE, CORRUPTIE EN WANBELEID LOST 
ALLE FINANCIËLE PROBLEMEN VAN LAND ARUBA OP! 
 
Van PUEBLO PROME krijgt u de verandering van een ouderwetse grote 
overheid die dient voor de instandhouding van een groot overheids- 
apparaat ten behoeve van nepotisme, familie, vrienden en sponsoren naar een 
kleine, slanke, effectieve klantgerichte overheidsorganisatie die investeerders 
aantrekt en de economie volledig ontwikkelt en tot bloei laat komen.  
 

1. Financiën wordt een Rijksaangelegenheid 
Om het continue financiële wanbeheer van na 1986 met jaarlijkse 
grote tekorten en een megadebe alsmede de continue bestuurlijke 
fraude en corruptie ten nadele van de Arubaanse bevolking ‘for once 
and for all’ te stoppen, wordt Financiën net zoals Justitie een 
Koninkrijksaangelegenheid.  Het departement krijgt een grote 
schoonmaak! 
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2. De Grondwet:   

• Het verankeren in de Grondwet van het begrotingsevenwicht. 

De overheid kan niet meer uitgeven dan het ontvangt.  

De norm voor een eventueel incidenteel begrotingstekort in de 

toekomst, kan nimmer hoger zijn dan drie (3) procent en dat 

percentage moet wettelijk worden vastgelegd. 

Alleen met 2/3 meerderheid van stemmen in het parlement 

kan daarvan afgeweken worden bijvoorbeeld bij calamiteiten. 

• Het verankeren in de Grondwet van de Staatsschuld, de 45 

procent norm.De maximaal toegestane norm voor de totale 

schuldenlast van Land Aruba is 45 procent van het bruto 

nationaal product (BBP)  

• Het verankeren in de Grondwet van de rentelast, de 5% 

rentelastnorm. De rentelast op schulden mag niet meer 

bedragen dan vijf procent van de totale begroting. Rente moet 

uit het reguliere inkomen van de overheid betaald worden, 

uit de belastingen. 

• Het verankeren in de Grondwet van de rechtspositie van de 

Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies; zonder hun 

goedkeuring kan geen begroting bij de Staten worden 

ingediend. 

• Het verankeren in de Grondwet van de personeelsnorm van 

3500,  het maximum overheidspersoneelsbestand. Nepotisme 

wordt wettelijk verboden. 

 

3. Tot het vaste beleid van PUEBLO PROME behoort het keurig op tijd 

indienen van de begroting in september van elk jaar en het afleggen 

van financiёle verantwoording  in maart van elk volgend jaar met 

een door accountants goedgekeurd jaarverslag.  

 

4. Het begrotingsproces zal niet langer onrealistische begrotingen 

mogen opleveren. In lijn  met het rapport SER april 2002 en de 

analyse Comishon Financiero, zal een permanente commissie 

benoemd worden om de begroting te toetsen op financiёle 

realiseerbaarheid alvorens de begroting naar het parlement gaat! 

Van de permanente begrotingscommissie gaat de begroting eerst  
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naar de Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies en pas na 

hun goedkeuringen naar het parlement! 

 

5. Een duurzaam balanced budget 2022 moet bereikt worden door 

financieel beleid dat gebaseerd is op deugdelijk bestuur  zonder 

fraude en corruptie en zonder maatregelen tegen de bevolking of de 

handel, op basis van uitgaven reductie van de overheid.   

 

6. Reorganisatie van de Overheid 

• Ondeugdelijk personeelsbeleid kost de overheid 250 miljoen 
florin per jaar (zie stichting Deugdelijk Bestuur Aruba). 

• De rapporten  SER april 2002, Calidad 1997 en Comision 
Financiero Formacion 2001-2005 van 24 oktober 2001, zullen 
gebruikt worden voor de sanering van de overheidssector, een 
absolute noodzaak. Aan SER zal gevraagd worden de 
uitvoering te overzien en uit te (laten) voeren. 

• De overheidsorganisatie met meer dan 145 overheidsdeparte- 

menten, bureaus, directies en diensten dient gesaneerd,  

versimpeld, samengevoegd en verkleind worden. 

• (Semi-)overheidsbedrijven zullen gesaneerd worden en onder 

streng toezicht van één centrale directie komen, mede om 

besparing van algemene kosten, directie- en kantoorkosten. 

• Een aantal diensten zoals Bureau Gemeenschapszin en 

Burgerparticipatie, Departemento Desaroyo Communitario, 

Bureau Innovatie, zal geëvalueerd worden op hun 

bestaansrecht. 

• Een sluitende begroting is inclusief AZV, SVb, Serlimar, APVA, 

ATA, Arubus nv, Post Aruba nv, en andere delen van de 

collectieve sector, die alle kostendekkend of winstgevend 

moeten zijn.  (Semi-)overheidsbedrijven zullen een voorbeeld 

worden van efficiënte en effectieve klantgerichte management 

die kwaliteit en dividend voor de burgers opbrengen. 

• De AZV wordt gereorganiseerd om wille van een sociaal 

verantwoorde kostenreductie voor de overheid.   

o Er zal maar één AZV-regeling zijn voor burgers, 

ambtenaren, parlementariёrs en ministers gelijk. 
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o De markt openen voor private 

gezondheidsverzekeringen  voor buitenlandse  

arbeidskrachten levert AZV een jaarlijkse besparing op 

van 80 miljoen florin. 

o Lichamelijk letsel bij auto-ongelukken vallen als 

ongevallen buiten de AZV-ziekteverzekering en binnen 

de auto-ongevallenverzekering. 

o De AZV zal geïntegreerd worden in de SVb wat een 

enorme bezuiniging betekent. 

o De tarieven van de farmaceutische leveranciers worden 

gekort. 

o Het misbruik maken van de AZV door burgers, artsen en 

specialisten dient gestopt te worden. 

o Ziekte door absolute eigen schuld en verwijtbaar gedrag 

zoals dat duidelijk het geval is bij 1) harddrugs- en 

steroïdgebruik, 2) ongelukken door motorrijders zonder 

helm, 3) autorijden onder invloed van alcohol en 4) 

comozuipen, moeten privé betaald worden. 

• Aantal ministers en coördinatoren. Land Aruba zal bestuurd 

worden door maximaal zeven ministers met elk 1 deputy, 5 

professionele beleidsmedewerkers als vakexperts, 1 

secretaresse en 1 telefoniste. Nepotisme wordt verboden. 

• De term coördinator en het gebruik van coördinatoren wordt 

opgeheven en verboden. 

• Eliminatie Kabinet van de Gevolmachtigde Minister in 

Nederland; volstaan kan worden met een directeur Arubahuis. 

• De Balkenende-norm: het maximumsalaris dat bij de overheid 

en bij staatsbedrijven en stichtingen die al dan niet geheel of 

gedeeltelijk onder de overheid vallen waaronder die met een 

sui generisconstructie, zal nimmer hoger zijn dan het salaris 

van de minister-president van Aruba. 

• Het aantal pensioenen dat ambtenaren mogen ontvangen 

wordt beperkt zoals ook de vele miljoenen verslindende veel te 

riante overbruggingstoelagen. 

• Vergaande versobering van secundaire en tertiaire 

arbeidsvoorwaarden in de publieke sector. 
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• De vergoedingen van directies en bestuursleden van overheids 

NV’s en stichtingen worden beperkt (Balkenende-norm). 

• De norm voor het bestand van werkelijk benodigde 

medewerkers bij de overheid wordt wettelijk vastgelegd op 

maximaal 3500 (thans 5099; Curaçao met 158.000 inwoners 

heeft er 4147, alle cijfers inclusief onderwijzend personeel). 

• Om te voorkomen dat elke keer weer opnieuw arbeidsplaatsen 

bij de overheid bemand worden door politieke benoemingen 

worden per positie in een dienst, afdeling, bureau of directie, 

een minimum en maximum aantal mensen vastgesteld. Het 

wordt  wettelijk verboden het maximum aantal mensen te 

overschrijden. 

• Net zoals in Nederland, zal de wet Normalisering Rechtspositie 

Ambtenaren van kracht worden. Ambtenaren zullen zoveel 

mogelijk dezelfde rechten hebben als werknemers in het   

bedrijfsleven en zullen geëvalueerd en gecompenseerd worden     

op basis van hun prestaties en inzet.  

• Bij het reduceren van het overheidsapparaat zal het werk van 

CAft volledig ondersteund worden. CAft zal bijdragen aan de 

gewenste structurele oplossingen.   

• Burgerrecht en strafrecht zal toegepast worden op ministers 

die politieke benoemingen maken van partijgenoten of mensen 

die aan hun partij gelieerd zijn zonder dat er sprake is van een 

vacature, noodzaak of bekwaamheid. De politiek moet zich ver 

weg houden van personeelsbeleid en personeels bevorde- 

ringen. Dat is voorbehouden aan de verantwoordelijke minister 

van Financiën en Overheidsorganisatie. 

• De Vacaturebank van het Arbeidsbureau samen met de private 

sector moeten bewerkstelligen dat werken  in de private sector 

attractiever wordt en ook voorziet in voldoende sociale 

zekerheden.   

• Mede met behulp van NTA, de National Training Authority zal 

overheidspersoneel via afvloeingsregelingen en 

(bij)scholingsprogramma’s de transitie maken van publieke 

naar private sectorbanen.  
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7. Uitgavenreductie van de overheid  

• De kosten van ondeugdelijk bestuur, fraude, corruptie en 

wanbeleid bedragen 450 miljoen florin per jaar, zie de  

berekeningen van de Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba.  Dat 

geld gaat bespaard worden door een regering met PUEBLO 

PROME. 

• Onkostenverlagende maatregelen: het rapport NCPF (National 

Commission on Public Finance) van 2007 zal gevolgd worden 

om de uitgaven van Land Aruba te beteugelen en drastisch te 

verminderen.   

• Er komt een moratorium op reizen, expense accounts, 

representatiekosten en feesten van ministers, parlementariёrs 

en overheidspersoneel. Alleen al op de posten van 

coördinatoren, huren, reizen, advocaten en ministers kan 100 

miljoen per jaar op de begroting bespaard worden! 

• Gestopt wordt met alle cosmetische uitgaven (nice to do but 

not necessary for survival). 

• Gestopt wordt met het overbodige reizen voor eilandelijk 

overleg. 

• Gestopt wordt met alle beleefdheidsbezoekjes naar 

omringende landen bij politieke benoemingen. 

• Drastisch verlagen van representatiekosten van ministers en 

parlementariërs evenals auto- en telefoonvergoedingen. 

• Het elimineren van alle geldverspillingen uit respect voor het 

belastinggeld van de burger. 

• Het stoppen van onnodige contracten zoals voor te hoge 

huurbetalingen voor gebouwen van vrienden en familieleden.  

• Het elimineren van de overtolligheidspool: De bevolking 

betaald al jaren miljoenen aan salaris en vakantietoelagen voor 

ambtenaren die door het partijpolitieke rancunebeleid thuis 

moeten blijven zonder werk. Deze dubbele onrechtvaardigheid 

voor de ambtenaar en de belastingbetaler dient onmiddellijk 

gecorrigeerd te worden.   

• Elimineren van het contracteren van consultants, vooral die uit 

het buitenland.  
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8. Colleges van Staat 

De Colleges van Staat zullen in ere hersteld en bekwaam bemand 

worden en de adviezen van Colleges van Staat, Sociaal Economische 

Raad (SER), Raad van Advies (RvA), Algemene Rekenkamer (ARA); 

Centrale Bank van Aruba (CBA), Centrale Accountants Dienst (CAD),  

en daarbij CAft, IMF, zullen opgevolgd worden. Al deze instanties 

dragen bij aan het deugdelijk besturen van Aruba en dus aan het 

welzijn van de Arubaanse bevolking. 

 

9. Uitbreiding van de rol van de Centrale Bank (CBA) 

De Centrale Bank dient door middel van een reeks wetten 

aangewezen te worden als uitvoerder van  een Currency Board o.l.v. 

valuta-expert Steve Hanke, die de vaste koppelingswaarde van de 

florin van 1.79 tegenover de dollar garandeert, de Arubaanse florin  

voor de dollar tegen een vast bedrag inwisselt, die voor 

dollarvoorraad zorgt,  die garant staat voor gezonde 

overheidsfinanciën en die geld verdient voor de overheid. 

 

10. Informatiesysteem 

Ook in de private sector is een gedegen management- en 

informatiesysteem onder de naam PMS, Property Management  

System, het hart van het bedrijf en de organisatie. De overheid dient 

dat ook te gebruiken en in een oogopslag kunen zien of een 

belastingplichtige premies afdraagt, of mensen deugdelijk 

ingeschreven zijn bij instanties en de gegevens moeten voor 

beleidsverbetering gebruikt worden, zie het Nederlandse Planbureau. 

 

11. Rente op staatsschuld 

Na het elimineren van de structurele overheidstekorten worden in    

samenwerking met Nederland de overheidsschulden en lopende 

leningen geherfinancierd tegen 1 ¼ procent rente of minder. De 

Arubaanse burgers betalen thans 230 miljoen florin rente per jaar en 

dat bedrag kan met 170 miljoen florin per jaar verminderd  worden 

bij omzetting van de schuld tegen 1 ¼ procent!  
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12. Begrotingsdiscipline 

Begrotingsdiscipline moet eruit bestaan dat percentages tegenover 

de reële inkomsten gehandhaafd blijven, dus variance expense 

budgeting. 

13. Het departement van Financiën 
Het departement van Financiën moet gereorganiseerd worden en 
onder Koninkrijkstoezicht komen. 
 

14. Belastingen 
14.1 Ook belastingdienst SIAD dient geherorganiseerd te worden   

door een speciale taskforce. Te lang hebben regeringen van AVP 

en MEP geëist dat de belastingdienst niet functioneert zodat 

politici konden doen en laten met belastingschulden van politici, 

friends, family en sponsoren. “In troebel water is het goed  

vissen”. Dat dient onmiddellijk per oktober 2021 met prioriteit 

hersteld te worden. Ook het efficiënt innen van belastinggelden 

moet hersteld worden.  

        Geen discriminatie: Iedereen betaalt belasting. Ook politici, hun  

vrienden, familieleden en sponsoren. 

   PUEBLO PROME zorgt voor de inning van alle    

   achterstallige belastingen vooral bij diegenen met de hogere    

   inkomens! 

14.2 Belastingschalen worden gereduceerd tot drie.   
         Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd en het wordt    

rechtvaardiger gemaakt.   

 

15. Transactiebelasting 

Een transactiebelasting naar de bekende off-shore bedrijven zal 

onmiddellijk geïmplementeerd worden.  

16. BBO 
De huidige BBO en BAZV zal ophouden en vervangen worden door 
een 2% omzetbelasting die uitsluitend wordt bestemd voor diepte-
investeringen in infrastructuur, de bouw van scholen, gebouwen e.d. 
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17. Pensioenleeftijd 

‘One-size-fits-all’ is niet langer de oplossing voor een zo persoonlijke 

aangelegenheid als de leeftijd waarop een burger met pensioen moet 

gaan. PUEBLO PROME opteert voor een flexibele pensioenleeftijd 

naar de behoeften en wensen van burgers gebaseerd op iemands 

individuele gezondheid, fitheid en wens om door te werken en een 

hoger pensioen op te bouwen. 

 

18. Transshipment 

Er dient onmiddellijke controle te komen op de afwikkeling van opslag  

en transshipment en op de belastingbetaling bij de transfer van olie bij 

of in de haven van San Nicolas. 

19. ITC 
Op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie dient 
er door de overheid voor gezord te worden dat de netwerken van de  
belastingdienst, het departement van Financiën, Dienst Burgerlijke 
Stand en Bevolkingsregister (DBSB), zorgverzekeraar AZV, SVb en 
anderen, naadloos aansluiten zodat bijvoorbeeld mensen met een  
AZV-kaart ook premie betalen en voor andere check and balances 
zoals vereist bij deugdelijk bestuur. 
 

20. Crowd funding 
De overheid moet toestemming geven voor crowdfunding voor 
nieuwe kleine ondernemers die beginkapitaal nodig hebben om een 
bedrijf op te starten. 

 
21. Nummerplaten en autobelasting 

Duurzaam gebruik van nummerplaten. Het   systeem van de 
jaarlijkse betaling van autobelasting efficiënt en effectief maken 
zodat burgers niet dagenlang in de rij staan te wachten voor de 
betaling bij SIAD. Nummerplaten hoeven niet elk jaar veranderd te 
worden. Verzekeringsbedrijven reiken een jaarlijkse sticker uit als 
iemand zijn autoverzekeringspremie betaalt waardoor er geen 
onverzekerde auto’s meer rijden! 

 
22. Extra heffing op buitenlandse werknemers 

Voor elke buitenlandse werknemer wordt een extrabelasting van 
Awg 500.00 per jaar berekend als inkomsten voor Land Aruba. 
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23. Interne controles 
Er is een groot gebrek aan interne controle binnen de overheid. 
Speciaal bij een grote organisatie zoals DOW dient de interne 
controle binnen Directie Financien gebracht te worden voor 
verscherpt en onafhankelijke toezicht. 

 
24. Inspraak bij PUEBLO PROME 

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de minister van 
Financiёn gestructureerd maandelijks overleg met de financiёle 
sector plaatsvinden om tot maandelijkse afspraken te komen over 
het financiёle beleid en de verbetering van Land’s financiёn.  
Mensen en organisaties hebben het recht van inspraak over beleid 
dat hun leven en toekomst betreft. Samen met financiёle  
organisaties bereikt PUEBLO PROME nieuwe en sterke economische 
groei en geluk en welvaart voor de bevolking. 
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C. HERVORMING VAN ARBEIDSZAKEN  IN EEN NIEUW ARUBA 
 
ARUBA DE 21STE EEUW IN, WERK EN INKOMEN VOOR ELKE ARUBAAN!! 
 
Aruba is een internationaal land geworden, een waardige partner in het wereldgebeuren. 
Thans is het een juist moment om Arbeidszaken de 21ste eeuw in te brengen en te 
moderniseren zoals dat elders ook gebeurt. Enerzijds zal bescherming en zekerheid 
gegeven worden aan de Arubaanse werknemer en aan ingezetenen die elders geboren zijn 
maar op Aruba toegelaten zijn om hier te werken en te leven; daarbij zal gezorgd worden 
voor het vaste dienstverband in plaats van contracten via dure uitzendbureaus. Anderzijds 
zal er flexibileit en minder starheid moeten komen in de ontslagwet ter wille van de 
werkgelegenheid en het vaste dienstverband; het juiste evenwicht tussen voldoende 
zekerheid voor werknemers en voldoende flexibiliteit voor werkgevers. 
 

1. Recht op werk 
Elke Arubaanse ingezetene heeft recht op werk.  
Alle Arubanen dienen werk te hebben alvorens vergunningen  
aan buitenlanders worden afgegeven.       
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       2. Centrale vacaturebank 
Om dit te bewerkstelligen zullen de instanties en organisaties Directie 
Arbeid & Onderzoek (DAO), AHATA, Kamer van Koophandel en ATIA 
een centraal punt bijhouden voor alle vacatures op Aruba zodat 
Arubanen eerst in aanmerking komen alvorens een werkvergunning 
wordt afgegeven en zal de overheid ervoor zorgen dat er elke 6 
maanden een jobfair wordt gehouden waar alle Arubanen zonder werk 
geïnterviewd worden door bedrijven. 

 

3. Een menswaardig inkomen 

Arubaanse ingezetenen hebben recht op een menswaardig inkomen. 

Het leven moet méér zijn dan een dagelijkse strijd om te overleven en 

elke familie moet een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.   

Rechtvaardige salarissen zorgen voor duurzame arbeidsrust, 

productiviteit en economische groei.  

 

4. Kosten van levensonderhoud 
De kosten van levensonderhoud zijn te hoog op Aruba. Op Curaҫao 
betaalt de burger voor dezelfde producten aanzienlijk minder, de 
verschillen zijn groot. Bij het aantreden van PUEBLO PROME in een 
nieuwe regering zal een werkgroep van experts zich onmiddellijk gaan 
buigen op dit thema en bezien waar, in de keten van voedselimport, de 
reden ligt voor de hoge kosten van levensonderhoud in Aruba. Is het 
de aankoopprijs, het transport, de havenkosten, invoerrechten , 
marges van de supermarkten? Waarom zijn de huren zo hoog in Aruba, 
waarom zijn de tarieven van water en elektriciteit zo hoog en waarom 
zijn die niet met 30 procent verlaagd toen het hedgingcontract verviel in 
2018 en de wereldolieprijs daalde van 90 dollar per barrel naar 60 
dollar??? De kosten van levensonderhoud MOETEN omlaag, PUEBLO 
PROME garandeert dat en maakt daar een prioriteit van! 
 

5. Mutual Fulfillment in de 21ste eeuw 
Een complete ‘change of mindset’ is nodig zowel aan de kant van 
werkgevers als aan de kant van werknemers om tot effectieve en 
succesvolle verhoudingen te komen in de moderne werkplaats van  de 
21ste eeuw. De ouderwetse dictatoriale managementstijl (je doet wat ik 
je zeg) wordt vervangen door de participatieve managementstijl waarbij 
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zowel de organisatie als medewerkers samen tot mutual fulfillment 
komen, het bereiken van hun doelen en idealen. De focus in de 21ste 
eeuw ligt op mutual fulfillment, het tot voldoening komen van zowel het 
bedrijf als de medewerker. Dat vereist fundamentele verandering aan de 
kant van bedrijven en medewerkers. Eigenaren en managers moeten het 
Sociaal Verantwoord Ondernemen (SVO) omarmen als businessmodel en  
medewerkers gaan hun succes en geluk relateren aan prestaties, inzet,  
lifelong learning en flexibiliteit in arbeidswetgeving als logisch 
aanvaarden. Eenieder moet zich inspannen op de werkplaats om tot 
voldoening, tevredenheid en geluk te komen zowel werkgevers als 
medewerkers.  

 
6. Parttime jobs 

1. Vrouwen die kinderen hebben die naar school gaan hebben recht op 

parttime werk zodat zij tijd hebben voor de opvoeding van hun kinderen.  

Verzoeken voor parttime werk om die reden, dienen geaccepteerd te 

worden door werkgevers. 

2. Ook verzoeken voor parttime werk door ouderen dienen gehonoreerd 

te worden zodat jongeren de gelegenheid krijgen zich in te werken en 

posities over te nemen. 
 

7. Gepensioneerden  

Gepensioneerden die liever willen doorwerken hebben daar recht op na 

een medische verklaring van goede gezondheid. Het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd kan niet langer tot automatisch ontslag 

leiden. Blijven werken zal fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt.  
 

8. Geen beslag op salaris 

PUEBLO PROME zorgt voor wetgeving die het verhindert om beslag te 

leggen op iemands salaris, bankrekening, spaarrekening of huis zonder 

rechtelijk vonnis. Thans is dat helaas wel mogelijk. 

 

9. Werkvergunningingen aan buitenlanders 

1. PUEBLO PROME zal een streng grensbewakingsbeleid 

voeren.Werkvergunningen worden afgegeven voor drie jaar volgens het 

Swiss-model. Voor buitenlanders aan wie een werkvergunning wordt 

verleend zal de procedure snel afgehandeld worden. De beslissing of er  



61 
 

WERK EN INKOMEN VOOR ELKE ARUBAAN! 

wel of niet een vergunning verstrekt gaat worden, zal een snelle 

beslissing zijn en binnen 1 maand bekend zijn. 

 

2. Swiss-model: Werkvergunningen worden afgegeven aan personen 

tussen de 25 en 45 jaar voor een periode van 3 jaar en geven recht op 

werk als gastarbeider maar niet op burgerschap, paspoort, nationaliteit 

en stemrecht en er kan geen beroep worden gedaan op 

gezinshereniging.  Zij dienen vooraf goed gescreend te worden op 

besmettelijke en chronische ziekten om er zeker van te zijn dat alleen 

gezonde mensen een werkvergunnming verkrijgen.  

3. Werkvergunningen geven recht op werk in een specifiek genoemde 

positie. Werkgevers die buitenlanders langdurig laten werken in andere 

posities dan waar zij een vergunning voor hebben, verliezen de 

vergunning en de betrokken buitenlandse werknemer stelt zich bloot 

aan deportatie. 

10. Illegalen 

Illegaal betekent in strijd met de wet. Illegaliteit mag dus niet en is 

strafbaar. Het als cheap labor tewerkstellen van illegalen zal streng 

afgestraft worden door bijzonder hoge boetes en ‘three strikes is out’. 

Illegalen verliezen hun kans om ooit een werk-  en verblijfsvergunning te 

verkrijgen. 

 

11. Service charge en tips in de horeca 

PUEBLO PROME heeft geconstateerd dat horecabedrijven de service 

charge en tips niet verdelen onder het personeel zoals dat behoort en 

dat ondernemers daarmee sjoemelen. PUEBLO PROME zorgt voor een 

uniforme, rechtvaardige, wettelijk geregelde verdeling van service 

charge en tips ten gunste van de betrokken werknemers. 

12. Ontslagwet 
Het recht op werk dient samen te gaan met flexibiliteit over waar dat 
werk is. Het Deense systeem heeft aangetoond dat werkgevers door 
flexibiliteit van de werkplaats en het iets makkelijker mogen ontslaan 
van werknemers, eerder geneigd zijn om mensen in vaste dienst te 
nemen i.p.v. op contracten via uitzendbureaus.  
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PUEBLO PROME wil aandacht geven aan het Deense systeem waar het 
ontslaan van mensen makkelijker is ter wille van de werkgelegenheid en 
ter wille van het aannemen in vaste dienst. Besloten dient te worden 
om medewerkers door te betalen totdat zij opnieuw geplaatst zijn bij 
een nieuw bedrijf. Aldus wordt het recht op werk en inkomen 
gerealiseerd maar is er flexibliliteit over bij wie dat werk is.  
 

13. AO-betaling 
Bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte betaalt de SVb op de 3e dag 
van ziekte. Het fenomeen van onterechte AO moet inderdaad bestreden 
worden bij de modernisering van onze economie en de zoektocht naar 
evenwicht tussen zekerheid voor werknemers en flexibiliteit voor 
werkgevers. 

 
14. Arbeidscontracten voor bepaalde tijd 

Werkgevers  mogen personeel aannemen dat eenmalig een contract 
aangeboden krijgt voor een bepaalde looptijd van maximum een jaar. 
Daarna mag dat niet meer en komt de employee in vaste dienst. 
 

15. Uitzendbureaus 
Het recht op werk zal niet beperkt zijn tot één bepaalde werkgever. De 
ontslagwet wordt versoepeld; gedurende de ontslagprocedure wordt 
door instanties zoals DAO passend werk voor een ter beschikkingge- 
komen werknemer gevonden en salaris wordt doorbetaald door de oude 
werkgever. Deze regeling geldt niet voor tijdelijk werk via een 
uitzendbureau. De overheersende rol van dure uitzendbureaus zal 
ingeperkt worden. 

 

16. Opleidingen, cursussen en trainingen 
1. PUEBLO PROME neemt de verantwoordelijkheid op zich om zorg te 
dragen voor een ruim aanbod van cursussen en trainingen die het 
speciaal voor ingezetenen mogelijk maken bij te studeren om een betere 
toekomst mogelijk te maken door de verwerving van meer kennis, 
vaardigheden en het doorgroeien naar hogere posities. Dat gaat gedaan 
worden in het bijzonder door de National Training Authority (NTA). 
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2. PUEBLO PROME zal de catalysator zijn van de benodigde en gewenste 
‘change of mindset’ in Aruba en lifelong learning tot een 
vanzelfsprekendheid maken bij werkgevers en werknemers in Aruba. 

 
17. Inspraak via de Nationale Dialoog 

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de sectoren 
Arbeidszaken, Sociale Zaken, vakbonden en handel, gestructureerd 
maandelijks overleg plaatsvinden met de betrokken minister om 
gebaseerd op inspraak tot maandelijkse afspraken te komen over het te 
volgen beleid en de vooruitgang op het gebied van Arbeidszaken en 
Sociale Zaken.  
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D. HET GEZONDHEIDSBELEID EN DE BEJAARDENZORG IN EEN 

NIEUW ARUBA 

OOK DE GEZONHEIDSZORG MOET DE 21STE EEUW IN MET EEN BETERE AZV,  

MEER SPECIALISTEN EN EEN GOED FUNCTIONEREND HOSPITAAL 

Te lang hebben de oude traditionele partijen ons voldoende specialisten beloofd....... 

beloofd maar nooit nagekomen.  

Te lang is er een chaotisch beleid in ons hospitaal. Dat MOET veranderen. De medische 

zorg in Aruba heeft dringend een structureel langetermijnbeleid nodig  dat gebaseerd is 

op  

1. ziektepreventie 

2. een goed functionerend hospitaal 

3. voldoende specialisten; Aruba heeft onmiddellijk 50 nieuwe specialisten nodig !  

Daarbij dient ook tandverzorging in het  basisverzekeringspakket inbegrepen te zijn. 

Met PUEBLO PROME in de regering wordt het PUEBLO PROME-programma van 

Volksgezondheid gegarandeerd uitgevoerd.   

 

1. AZV 

Aruba moet naamsbekendheid krijgen voor de gezondheidszorg. De 

hoge kwaliteit van Gezondheidszorg in Aruba moet een voorbeeld zijn 

voor andere landen. Elke burger heeft het onbetwistbare recht op 

uitstekende gezondheidszorg. Het huidige systeem voldoet daar niet 

aan.    

• PUEBLO PROME propageert een totaal nieuw beleid en een 

herstructurering en integratie van AZV en SVb om wille van 

consolidatie van diensten, kennis en ervaring, en vermindering 

van kosten van administratie en management.   

 

• Eenieder die van jongs af aan premies heeft betaald en het 

Nederlandse paspoort heeft, kan deel uitmaken van de AZV-

verzekering. Buitenlandse arbeidskrachten die op Aruba voor een 

bepaalde tijd als gastarbeider werkzaam zijn, behoeven een 

gezondheidsverzekering van hun werkgever of een private 

verzekering, en vallen buiten de AZV-behandelingen. Dit levert 

een jaarlijkse besparing op van 80 miljoen florin. 
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• Eén AZV: er zal maar één AZV zijn, voor burgers, ministers, 
parlementariërs en ambtenaren en zelfs de minister-president zal 
dezelfde AZV-dekking hebben als alle andere burgers. Er zal dus 
geen AZV-plus meer bestaan. 

 

• AZV is een ziektekostenverzekeringe en niet een 
ongelukkenverzekering. Lichamelijk letsel door auto-ongelukken 
en andere ongevallen vallen dus buiten de AZV en dienen onder 
de ongelukkenverzekering te vallen.  

 

• De tarieven van de farmaceutische leveranciers worden gekort.               

• Niet gedekt: niet langer gedekt door de AZV zullen zijn ziektes 
door absoluut eigen schuld, verwijtbaar gedrag en moedwillig 
veroorzaakte  ziektekosten zoals van comazuipen, illegaal 
drugsgebruik, illegaal gebruik van steroïden en kosten door 
verwijdbaar gedrag zoals het motorrijden zonder helm, rijden 
onder invloed van alcohol of drugs. In de Nationale Dialoog zal 
bepaald moeten worden wat te doen met tabaksgebruik, 
moedwillige obesitas e.d. met als basisgedachte dat goed gedrag 
en een healthy lifestyle beloond moeten worden door het betalen 
van een lagere premie.  
 

• Gedekt: Al het andere behoudens het bovenstaande inzake eigen 
schuld, dient VOLLEDIG gedekt te zijn zonder uitzonderingen!! 

 

2. Inspraak via de Nationale Dialoog 

• Alweer een sector die dringende behoefte en recht heeft op 

inspraak is de gezondheidssector. Als onderdeel van de Nationale 

Dialoog zal tussen de minister van Volksgezondheid en de 

gezondsheidssector gestructureerd maandelijks overleg 

plaatsvinden om tot maandelijkse afspraken te komen over het te 

volgen gezondheidsbeleid van Land Aruba. De expertise van Hava 

(Huisartsen Vereniging Aruba), Asha (Specialista Hospitaal di 

Aruba), VMSA (specialisten), ADS,  
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Fysiotherapeuten, tandheelkundigen en alle andere betrokken 

organisaties zal  volledig erkend worden. 

• Er wordt op veel niveaus zwaar misbruik gemaakt van de AZV; 

mede d.m.v. het inspraakoverleg zal misbruik van de AZV 

geёlimineerd worden.  Met artsen zal gesproken worden over de 

loopholes van het AZV-systeem waar door enkele specialisten  

misbruik van wordt gemaakt. Huisdokters worden geforceerd om 

op verwijsbrieven SPOED te schrijven zodat de specialist het 

dubbele tarief kan berekenen. Artsen schrijven recepten uit voor 

Latijnse arbeiders die de medicijnen naar familie in hun land 

sturen en artsen ontvangen beweerdelijk commissies voor het 

uitschrijven van recepten. 

• De aanbevelingen in het rapport 2025 visie van de commissie 

van 9 stakeholdersorganisaties inzake ziektepreventie, educatie 

en begeleiding patiёnten d.d . 2015 gaan door PUEBLO PROME 

integraal uitgevoerd worden.  

 

3. Het hospitaal 

Door de tijden heen zijn er veel te lang problemen geweest bij het 

hospitaal door gebrekkige leiding en slecht management. Dat dient 

duurzaam opgelost te worden als de nummer één prioriteit. Het 

hospitaal dient professioneel gemanaged te worden zowel op medisch 

gebied als wel organisatorisch/commercieel. PUEBLO PROME staat 

garant voor de juiste benoemingen van professionelen op de keyposities 

i.p.v. politieke benoemingen. 

 

4. Preventie, een Nationaal Preventie Plan 

PUEBLO PROME implementeert een nationaal 

preventieprogramma door het geven van continue voorlichting, 

de promotie van een ‘healthy lifestyle’, een gezonde levensstijl 

gebaseerd op gezonde voeding, lichaamsbeweging in de gym of 

sport en gezond gedrag. Aruba dient te veranderen van  

“One Heavy Island” naar “One Healthy Island”! 
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Tot het programma van informatie en preventie behoren: 

a. Obesitas en overgewicht 

b. Hoge bloeddruk 

c. Cholesterol en vet 

d. Voorlichting op scholen over gezonde voeding, gezonde 

levensstijl en ziektepreventie 

e. HIV 

f. Hartaanvallen  

g. Diabetes 

h. Nierdialysis  

i. Kanker 

j. Intoxicaties: drugs, alcohol et cetera  

k. Dengue. 
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Van elk van deze 11 thema’s wordt een video met voorlichting 

gemaakt die versprijd gaat worden op alle scholen, televisie,  

handelsorganisaties in de private sector zoals KvK, ATIA, AHATA, 

ATA, gezondheidsdiensten, AZV,  artsen, alle overheidsorganen, 

alle stichtingen en de algehele bevolking om onze gezondheid te 

verbeteren en ziektes te voorkomen.  

Tot het programma van preventie behoort ook paptesten. 

Regelmatig zullen paptesten en mammografie gedaan worden 

door de AZV vanaf het 50ste levensjaar. 

5. BIG-registratie 
Aruba heeft meer huisartsen nodig! Op elke 2000 patiënten, is er slechts 
één huisarts. 
Arubanen die medisch afgestudeerd zijn in Latijnse landen dienen 
toegelaten te worden als arts in Aruba met BIG-registratie na de nodige 
accreditatie en nascholing.   

 

6. Tandarts 
De Arubaanse burger kan erop rekenen dat de kosten van de tandarts  
onder de AZV-verzekering vallen. 
 

7. Specialisten 

Het schrijnende tekort aan specialisten gepaard gaand met te lange 

wachttijden voor behandeling wordt door PUEBLO PROME opgelost 

door het contracteren van buitenlandse specialisten die mede als 

verantwoordelijkheid krijgen het verder opleiden van Arubaanse 

zorgdragers en/of voldoende BIG-geregistreerde  Arubaanse artsen 

aantrekken op basis van goede manpowerplanning. 

 
8. Buitenlandse chirurgen 

In plaats van behandelingen in het buitenland, dient AZV eerst te 
proberen  om buitenlandse chirurgen hun operaties te laten doen op 
Aruba a) omdat het goedkoper is en b) omdat Arubaanse artsen daarvan 
kunnen leren en ervaring kunnen opdoen. PUEBLO PROME garandeert 
het aantrekken van voldoende specialisten in het eerste regeringsjaar 
2022. 
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9. Reizen 
Het vraagstuk van gepensioneerden die gaan reizen, en geen medische 
verzekering hebben gedurende hun verblijf in het buitenland , dient 
opgelost te worden en dat kan gedaan worden in de gestructureerde 
maandelijkse gesprekken tussen artsen en de minister van 
Volksgezondheid. 

 
10. ITC 

Op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie dient er 
door AZV en de overheid voor gezord te worden dat de netwerken van 
de AZV en de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB),  
naadloos aansluiten zodat bijvoorbeeld mensen met een AZV-kaart ook 
premie betalen en voor andere check and balances zoals vereist bij 
deugdelijk bestuur. 
 

11. Hygiëne restaurants 
Er moeten strenge maatregelen komen tegen ondeugdelijke en 
onhygiënische toestanden in keukens van restaurants, snacks, 
supermarkten en overal waar eten bereid en verkocht wordt zoals hoge 
boetes, publicatie van de namen van onhygiënische restaurants en  
‘3 strikes, you’re out’! 
 

12. Import medicijnen 
De regeling voor de import van medicijnen dient in de Nationale Dialoog 
aan bod te komen en waar nodig versoepeld te worden zodat ook 
botica’s patiënten kunnen helpen aan de voorgeschreven medicijnen. 

 

13. Afspraken huisarts, oogarts en specialisten 
Het urenlang wachten in de wachtkamer van huisartsen, oogarts en 
specialisten zal opgelost moeten worden met een uniforme en vooral 
fatsoenlijke regeling. 

 
14. Weekend service 

Er dient met de grootste spoed een adequate regeling te komen voor 
behandeling van ziektegevallen in het weekend vanaf vrijdagavond 
t/m zondagavond. PUEBLO PROME garandeert dat!! 
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15. Illegale drugs 
PUEBLO PROME propageert een Aruba zonder illegaal 
harddrugsgebruik. In de Nationale Dialoog zullen maatregelen 
besproken worden zoals publicatie van namen van overtreders, 
controles en straffen voor gebruikers en zeer hoge straffen voor 
handelaren.  PUEBLO PROME streeft naar een Aruba vrij van 
harddrugsgebruik.  
 

16. Healthy Lifestyle 
De grootste gezondheidsschade wordt veroorzaakt door  
1.  verkeerd en teveel eten 
2.  roken 
3.  overmatig alcoholgebruik  
4.  verkeersongevallen veroorzaakt door alcohol- en drugsgebruik 
5.  gebrek aan lichaamsbeweging  
 
Om dit risicovolle gedrag te bestrijden is het belonen van gezond 
gedrag het meest effectief en dat ligt op het werkterrein van de 
Nationale Dialoog. Daarbij spelen voorlichting, een goede voedingsgids 
en daadwerkelijke stimulering van een healthy lifestyle een grote rol 
bij de preventieve gezondheidszorg. 

 
17. Fast Food Restaurants 

Er dient een onmiddellijk moratorium te komen op vestigingen van fast 
food restaurants en nadruk moet komen op het verkopen van gezonde 
maaltijden. 

 
18. Verboden voedingsmiddelen 

Er dient met prioriteit een snel verbod te komen op de import en 
gebruik van uitermate schadelijke olie: Canola oil, Corn oil, Soy bean oil, 
Sunflower oil, Grape seed oil. In de Nationale Dialoog met inspraak van 
artsen zal onderzocht gaan worden in hoeverre producten met 
schadelijke high fructose corn syrup verboden kunnen worden. 

 

19. Onze jeugd 
Ziektepreventie, het promoten van een Healthy Life Style, goede 
medische attentie en permanente waking over overdraagbare sexuele 
ziektes, zullen door PUEBLO PROME beginnen bij onze jeugd op alle 
scholen.  
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20. Nos grandinan, Ouderenzorg 

PUEBLO PROME introduceert een Nationaal Plan voor Ouderenzorg en 

welzijn. Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe en onze 

volle aandacht moet gaan naar diegenen die hun onafhankelijkheid 

dreigen te verliezen met de bedoeling dat ook zij in welzijn hun oude dag 

kunnen beleven.  

Alle organisaties in de private en publieke sector die zich met 

ouderenzorg bezig houden gaan samenwerken en hun bijdragen 

coördineren zodat er een mooi en effectief programma komt voor deze 

zo belangrijke groep in onze samenleving. Het programma kan omvatten 

huiszorg, hulp in de huishouding, gratis publiek transport en andere 

faciliteiten. 

21. Premie 

Mocht de AZV ondanks de financiёle besparingen vermeld in 

beleidspunten 1, 2, 4, 15, 16, 17 en 18 toch nog verlies opleveren, dan  

zal berekend gaan worden met hoeveel het werkgeversdeel AZV-premie 

van 8.9 procent, verhoogd moet worden. 

 

22. Let op: Bezuinigingen! 

In het verleden heeft AZV geprobeerd bezuinigingen door te voeren en 

kwam met volgende voorstellen: Eigen bijdrage, eigen risico, versmalling 

van het verzekerde pakket, aanvullende verzekeringen. Dat zijn alle  

verkeerde maatregelen die de kosten van levensonderhoud voor de 

burger verhogen en waar PUEBLO PROME zich van distancieert. Met het 

bovenstaande programma van PUEBLO PROME is een optimale 

ziekteverzekering voor de burger gegarandeerd en duurzaam veilig 

gesteld. 
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E. HERVORMING VAN HET ONDERWIJS EN MENSELIJKE VORMING 

HET ONDERWIJS MOET DE 21STE EEUW IN DOOR DRASTISCHE VERNIEUWING 

DE HUIDIGE TOESTAND 

Vanaf 1997 hebben de traditionele grote partijen AVP en MEP slechts een gemiddelde van 

4.6 procent van de begroting besteed aan het onderwijs waardoor ons onderwijs nooit 

vernieuwd is en het niveau van ons onderwijs volstrekt ontoereikend is  om het 

merendeel van onze jeugd een goede toekomst te bieden.   

De beloftes voor de verkiezingen van september 2017 van MEP waren o.a dat de kwaliteit 

van ons onderwijs voor MEP een prioriteit zou zijn. Maar toch heeft de regering van  

E.Wever Croes slechts 4 procent van de begroting beschikbaar gesteld voor het onderwijs.  

Goed onderwijs is de fundering voor een goede samenleving. Helaas hebben AVP en MEP 

nimmer een infrastructuur opgebouwd van goed, hoogopgeleid kader en daarom gaat er 

van alles mis op Aruba. Zo doorgaan is dan ook GEEN optie! Een beter Aruba begint bij 

beter onderwijs, educatie, menselijke vorming, brede scholen, naschoolse opvang en alle 

aandacht aan ons onderwijs. 

 
De uitdaging 
Slechts 8 procent van de bevolking heeft de educatie gehad om kinderen te 
helpen met huiswerk en voorlichting te geven over onderwerpen zoals gezond 
eten en leven, goed burgerschap, goede waarden en normen en 92 procent 
van de bevolking kan dat niet.   
 
De missie:  
75 % van onze bevolking heeft geen secundair onderwijs gehad. 
Slechts 8 % van de bevolking op Aruba, inclusief buitendse krachten die hier 
werken, heeft HBO-onderwijs of universitair onderwijs genoten en afgerond. 
Slechts 10 procent van de studenten behaalt een diploma voor de studie die zij 
oorspronkelijk gekozen hebben en meer dan 70 procent van de studenten 
behaalt geen enkel diploma. Om deze percentages te verbeteren, kan geen 
stilstand gedoogd worden en is onmiddellijke, ingrijpende en drastische 
verbetering op alle niveaus van ons onderwijsstelsel een absolute MUST en 
prioriteit. Doorgaan zoals nu is geen optie.  
 
DE MISSIE MOET ZIJN  

• DAT TENMINISTE 50 PROCENT VAN DE ARUBAANSE BEVOLKING 
SECUNDAIR ONDERWIJS VOLGT EN AFMAAKT. 

• DAT TENMINSTE 20 PROCENT VAN DE BEVOLKING EEN 
UNIVERSITAIRE OF HOGE SCHOOLSTUDIE VOLTOOIT. 
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De uitdaging: 

Wat kan Land Aruba doen om het niveau van educatie te verhogen en 

daardoor een betere kwaliteit van leven te bereiken, de productiviteit op 

Aruba te verbeteren betere kansen te scheppen op beter werk en een goede 

toekomst voor elke Arubaan?  

PUEBLO PROME beantwoordt die vraag met de volgende 32 belangrijke en 

innovatieve beleidspunten: 

PUEBLO PROME ziet het onderwijs als de basis voor een betere maatschappij. 

Educatie biedt elke burger betere kansen en mogelijkheden voor een goede 

toekomst. 

Het onderwijsniveau in Aruba ligt lager dan in andere ontwikkelde landen en 

de kwaliteit van ons onderwijs moet dus drastisch omhoog. 

Het onderwijs heeft niet alleen een belangrijke cognitieve taak maar ook de 

taak om jonge mensen op te leiden tot zelfbewuste, deugdelijke burgers, tot 

ondernemer, manager  of kansrijke werker. 

Niets is belangrijker voor de toekomst van een land dan goed onderwijs. De 

verdere verbetering van ons basis- en middelbaaronderwijs moet naar de visie 

van PUEBLO PROME tot stand komen door een fundering van 10 punten  en 22 

beleidspunten: 

 

De fundering van 10 punten:  

1. Het werkterrein, formeel onderwijs! 
Het ministerie van Onderwijs, Educatie en Menselijke Vorming is 
belast met formeel onderwijs in Aruba d.m.v. lesgevers aan scholen 
(onderwijzers, leraren, docenten). Om de grote achterstand van de 
modernisering van ons onderwijs weg te werken zal de minister van 
Onderwijs zich moeten concentreren op het formele onderwijs.   
Het non-formele (buitenschools) onderwijs komt bij andere 
ministeries te liggen en bij handelsorganisaties zoals de KvK, ATIA, 
AHATA, ATA die zelf bedrijfscursussen, trainingen en workshops  voor 
eigen rekening kunnen realiseren, bijvoorbeeld: 
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• Bij- en herscholing wordt een aangelegenheid van de National 
Training Authority (NTA) van  de  departementen van 
Arbeidszaken en Toerisme. 

• De cursussen van de American Hotel and Lodging Educational 
Institute (AHLEI) voor het toerisme zijn een aangelegenheid van 
de Aruba Excellence Foundation in samenwerking met de minister 
van Toerisme en ATA. 

• Cursussen van de National Training Authority (NTA) behoren bij de 
ministeries van Arbeidszaken en Toerisme in samenwerking met 
de KvK, AHATA en ATA.  

• De Politieopleiding is een aangelegenheid van KPA en het 
ministerie van Justitie. 

• Reclasseringscursussen van AHLEI zijn een aangelegenheid van 
Arbeidszaken en het ministerie van Sociale Zaken. 

• Avondonderwijs en volwassenenonderwijs van cursussen en MBO-
opleidingen voor thuisstuderenden, deeltijdopleidingen, 
volwassenen, zelfstudie, afstandsonderwijs worden uitbesteed 
aan een ervaren en erkende organisatie zoals NTI-Leiden, DOC of 
SkillsTown. Al het non-formele onderwijs valt buiten de minister. 
 

2. Reorganisatie van het Onderwijs 

• Het aantal organisaties, stichtingen, directies, en kantoren 
betrokken bij het onderwijs in Aruba is onoverzichtelijk, te groot, 
te bureaucratisch, te kostbaar, en niet effectief. EPB, SEPB, SKOA, 
SVOA, SMOA, OCCA, SOAZA, SPCOA, SVEOA, SAA, SOC, DPS, 
HOOO, alle menen andere belangen te hebben en maken het 
besturen welhaast onmogelijk, vide de continue problemen bij 
Colegio Arubano, de avondschool en het Speciale Onderwijs. Er zal 
geëvalueerd dienen te worden op bestaansrecht en gestreefd 
moet worden naar simplificatie, overzichtelijkheid, 
gemeenschappelijke belangen en effectiviteit van de organisatie. 

• Gestreefd moet worden naar vereenvoudiging tot zoveel mogelijk 
publieke, openbare scholen (Unesco en PEN 2030). 

• Combinaties van scholen; mede door het feit dat 75 % van de 
bevolking geen secundair onderwijs volgt is het van essentieel 
belang dat er een combinatie van scholen gaat plaatsvinden om 
overheadkosten te besparen en om  geld effectiever te besteden.  
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• Zo zullen er combinaties volgen binnen het beroepsonderwijs 
tussen EPI en EPB. Het is niet langer verantwoord om overal te  
betalen voor aparte directies, gebouwen en onderhoud.   

• Dat geldt ook voor Scol Dunaman, Scol Caiqutia, Paso pa Futuro, 
Emmaschool (voor moeilijk lerende kinderen), SVGH.  

• Stichtingen en organisaties binnen het onderwijs zullen te allen 
tijde het beleid van de minister van Onderwijs moeten 
uitvoeren.  

 
3. Financiёle middelen 

Het toekennen van ruimere financiёle middelen voor het onderwijs.  
PUEBLO PROME commiteert zich voor een verdere verbetering van 
ons onderwijs op Aruba door toekening van een budget voor het    
onderwijs van 6 procent van de totale begroting geheel volgens de 
normen van Unesco en 8 procent voor de komende 4 jaar als 
inhaalslag.  
Daarbij moeten goede en duidelijke afspraken komen over de betaling 
van kosten zoals schoonmaak, onderhoud, securityguards,  
materialen, schooluitstapjes, kosten van digitaal onderwijs, kosten 
boekenfonds, basispakket kleine leermiddelen, software, lesmateriaal, 
deskundigheidsontwikkeling  leerkrachten, onderhoud computors, Wi-
Fi e.d.  Met de toekenning van 8 procent kan ook het sterk verouderde 
lesmateriaal vervangen worden, de achtergebleven ICT-investeringen 
gemaakt worden en de digitale geletterdheid van het onderwijzend 
personeel op niveau gebracht worden. 

 
4. Nederlands onderwijs en het Fins-model 

• Het is de hoogste tijd om met het gemodder van individuele 
ministers van Onderwijs op te houden en het Nederlandse 
onderwijssyteem hier goed te reguleren. Het Nederlandse 
onderwijssysteem staat op de 9e plaats van de wereld en 
PUEBLO PROME zal Nederland om hulp en samenwerking 
verzoeken om een curriculum voor elk type onderwijs te 
implementeren met uniforme leermethodes en leerboeken. 
Dit wordt een langetermijn project waarbij rekening wordt 
gehouden met de Arubaanse situatie t.a.v. talen en nieuwe 
opleidingen, zie hieronder.  
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• PUEBLO PROME commiteert zich t.a.v. het onderwijs op de 
lange duur voor de invoering van aspecten van het Fins-model 
met name de focus  op de kwaliteit van het onderwijzend  
personeel en hun salariёring. Alle onderwijzers, leraren en 
docenten dienen in de toekomst een masteropleiding en –
diploma te hebben. Trek de beste leerlingen van het VWO-
onderwijs aan voor het beroep van onderwijzer, leraar en 
docent. Selecteer de toekomstige onderwijzers, leraren en 
docenten pro-actief zoals China haar turnsters selecteert en FC 
Barcelona jeugdspelers jarenlang van tevoren door scouts laat 
selecteren. Motiveer die beste leerlingen hun masterdegree te 
behalen. Het Onderwijs mag niet langer een tweede keus zijn 
wanneer een student faalt in andere richtingen. Door 
proactieve voorselectie en het aantrekken van de allerbeste 
studenten kunnen een goed beroepsprofiel en -kwalificaties 
geïntroduceerd worden. 
 

• De salariëring van de nieuwe onderwijzer, leraar, docent zal 
daarmee dan ook omhoog dienen te gaan d.m.v. een 
puntensysteem voor behaalde cursussen, het professioneel up-
to-date blijven, lifelong learning toepassen en geleverde 
prestaties. 

 
5. Twee prioriteiten: Karaktervorming en goede vakmensen 

Onder beleid van PUEBLO PROME zullen door modern onderwijs niet 
alleen goed opgeleide jongeren de maatschappij invloeien maar 
jongeren die ook tot goede mensen gevormd zijn. Het is duidelijk voor 
PUEBLO PROME dat het onderwijs dient te voorzien in de vorming 
van onze jongeren, karaktervorming, persoonlijke vorming, goed  
burgerschap, goede omgangsvormen en de ontwikkeling van 
ambitie. Klassenmentoren en de decaan zullen hier een grotere rol in 
gaan spelen. 
 
Daarnaast komt de focus op trots vakmanschap en zal het  
beroepsonderwijs goede vakmensen en ambachtslieden afleveren die 
met trots hun vakmanschap uitoefenen. Dat houdt uiteraard de 
upgrading van hun vakopleiding en status in de maatschappij in; het 
herstel van vakmanschap. 
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6. Brandnames, Internationaal erkende brands 

PUEBLO PROME commiteert zich aan gebruikmaking van de kennis 
van brands, merken, zoals: 
 

• SAXION-Technische school 

• Culinary Institute of America 

• Hoge Hotelschool Den Haag 

• VOFHA Financial Management voor de overheid 

• Nyenrode voor het Management  Excellence Institute bij de 
Universidad di Aruba (UA) 

• Schoevers Instituut voor MBO en HBO-opleidingen 

• AHLEI, American Hotel and Hospitality Educational Institute  
voor korte opleidingen voor drop-outs die de weg terug naar 
de samenleving zoeken 

•  De Nonnen van Vught worden ingeschakeld voor beter 
onderwijs in de Nederlandse tal 

• NTI-Leiden met een schitterend divers aanbod van cursussen 
en MBO-opleidingen voor avondonderwijs, 
volwassenenonderwijs, afstandsonderwijs, zelfstudie of 
deeltijdopleidingen.  

 
De tijd van amateurisme, Einstein-spelen, het wiel opnieuw 
uitvinden is voorbij. Het onderwijs van Aruba moet de 21ste eeuw in 
op een professionele wijze zoals brands dat doen. 

 
7. Inspraak via de Nationale Dialoog 

Als er één sector op Aruba is die behoefte en recht heeft op 
onmiddellijke inspraak dan is dat bij het Onderwijs. Als onderdeel van 
de Nationale Dialoog zal  de sector  Onderwijs  gestructureerd  
maandelijks overleg krijgen met de minister van Onderwijs om tot 
maandelijkse afspraken te komen over het te volgen onderwijsbeleid 
en de vooruitgang van het Onderwijs op Aruba.  
 

• Het basisonderwijs, het voortgezet-, het beroeps- het speciaal 
onderwijs en de Universiteit van Aruba, zullen elk een 
professionele beleidsmedewerker onder de minister krijgen met 
wie formeel maandelijks inspraakoverleg gepleegd gaat worden 
om het onderwijs in al deze sectoren de 21ste eeuw in te leiden.  
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• Thema’s binnen dat overleg zijn de opties om les in meerdere 
talen te geven naast het Nederlands zoals Papiamento en 
Engels; studiekosten en –financiering, waarbij gekeken zal 
moeten worden in hoeverre Land Aruba verantwoordelijkheid 
kan nemen voor (een deel van) de studiekosten van de 
allerbeste talenten in Aruba; de rol van DPS,  
dienst publieke scholen, uitvoering van PEN 2030, Plan 
Educativo Nacional en de doelstellingen van Unesco; openbare 
scholen vs. elitescholen. 

  

• PUEBLO PROME commiteerd zich aan de verbetering en 
vernieuwing van ons onderwijs  d.m.v. van gestructureerd 
overleg en inspraak van onderwijzers, leraren en docenten van 
het basis, voortgezet  en hoger onderwijs. PUEBLO PROME zal 
zeker gebruik maken van de goede rapporten die in het recente 
verleden geschreven zoals o.a. aansluiting Mavo-Havo.  

 
8. Goede faciliteiten 

PUEBLO PROME commiteert zich aan goede voorzieningen van 
scholen zoals  airconditioning in alle klaslokalen; goed onderhoud 
aan, in en rond de scholen en aan een spectaculair nieuw ontwerp  
klaslokaal dat geleidelijk overal ingevoerd zal worden om het naar 
school gaan prettig en plezierig te maken. Aruba heeft 20 
kleuterscholen, 38 openbare lagere scholen, 14 publieke scholen 
secondair onderwijs en 1 universiteit. Stap voor stap zullen alle 
faciliteiten, klaslokalen en terreinen van deze scholen  
gemoderniseerd worden. 
 

                 
            Moderne leslokalen zullen stap voor stap geïntroduceerd worde 
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    Moderne leslokalen 
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9. GAP-analyse 

Het onderwijs en speciaal het beroepsonderwijs levert 
afgestudeerden af van wie de kennis en bekwaamheden niet voldoen 
aan wat de samenleving en de werkgevers in de private sector 
verlangen en wensen. Er is sprake van een GAP, een disconnect 
tussen wat verwacht en geleverd wordt. Voeg daarbij de behoefte 
aan medewerkers met nieuwe kennis en met bekwaamheden van 
geheel nieuwe beroepen. Het onderwijs zal afgestudeerden aan de 
samenleving moeten afleveren geheel in lijn met de nieuwe eisen van 
de samenleving en het onderwijs dient  in veel nauwer overleg met 
de private sector te gaan om zeker te maken dat het hedendaags en  
toekomstig onderwijs goed aansluit op de wensen en eisen van de 
maatschappij. 

 
10. Lifelong Learning 

De minister van Onderwijs is er verantwoordelijk voor dat er een 
‘change of mindset’ plaatsvindt op Aruba en dat de hele bevolking 
het concept van ‘lifelong learning’ aanvaart en omhelst. 
 

De verdere 22 beleidspunten:   
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1. Het primaire onderwijs, de basisschool, brede scholen! 

                Er zijn veel veranderingen nodig in ons onderwijsstelsel beginnend  
                met een zeer wezenlijke verandering in het basisonderwijs. 
 

• De werksfeer op een school 
Een goed gevoel om op school te zijn en je thuis voelen in een 

klas. Dat is absoluut wat een kind moet ervaren als je hem of 

haar aanspreekt op inzet, hulpvaardigheid, 

verantwoordelijkheid, medewerking, initiatieven nemen, 

betrokken zijn, de fantasie, gedrag, waarden en normen. Het is 

de belangrijkste taak van een leerkracht om daarvoor te zorgen. 

Praten met kinderen, uitleggen waarom, luisteren naar ze… 

grappen maken, zaken relativeren, voor afwisseling zorgen. Het 

gaat erom dat een kind ‘goed in zijn vel zit’… momenten 

meemaakt van geluk, waardering, trots en tevredenheid. Hoe 

meer, hoe beter! 

Sfeer!  

Hoe beter de sfeer tussen de betrokkenen, hoe groter de 

motivatie zal zijn en hoe meer je zult bereiken. 

Hoe ga je met elkaar om? 

Een team gaat respectvol en eerlijk met elkaar om. De directeur 

ziet hierop toe en draagt daar aan bij. Regelmatig overleg is van 

groot belang. Een leerkracht draagt de eigen 

verantwoordelijkheid voor het wel en wee van zijn/haar klas. 

De kinderen moeten op een positieve en eerlijke manier 

begeleidt worden. De neus moet wat dit betreft bij de 

leerkrachten in dezelfde richting staan.  

Wat draagt bij aan de sfeer op een school? 

Humor... ook wat dat betreft moeten de kinderen een 

ontwikkeling meemaken. 

Straf... alleen als andere mogelijkheden (een goed gesprek) 

geen effect lijken te hebben. 
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Afschaffing van het cijfer 1. Geef niet lager dan een 4. Ga met 

een kind in gesprek als er problemen zijn en kijk welke hulp 

nodig is. 

Organiseer leuke activiteiten (rond feesten, themadagen, 

musical, kamp)... 

• In het basisonderwijs gaat het om de totale ontwikkeling, de 
ontwikkeling van een persoonlijkheid en dat gaat door middel 
van thematisch onderwijs. De stof van de vakken aardrijksunde, 
geschiedenis, kennis der natuur, verkeer, maatschapppijleer, 
godsdienst, wordt omgezet in thema’s. Duidelijke leerlijnen 
voor elk thema en voor de vaardigheden zorgen voor een 
doorgaaande ontwikkeling.  Scholen hebben de vrijheid om 
eigen plannen te maken om de einddoelen te bereiken. 

 

• Open school 

De ontwikkeling en opvoeding van kinderen is een 

samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Daarom is het 

van groot belang dat er een goed contact is. PUEBLO PROME 

streeft dan ook naar een open school. Dat is een school waar 

ouders welkom zijn en hun betrokkenheid gevraagd wordt. Een 

goed functionerende oudercommissie is daarbij een belangrijke 

aanvulling.  

 

• Nederlandse taal  

We opteren voor een soort ‘back to the future’-idee. Op de 

basisschool heeft de Nederlandse taal voorrang. Daar moet de 

taal goed aangeleerd worden. Aangezien er Nederlandstalige 

methoden gebruikt worden voor vrijwel alle vakken in het 

middelbaar onderwijs, is dit een logisch uitgangspunt. 

Thematisch werken draagt overigens erg goed bij aan de 

taalontwikkeling. De nonnen van Vught zullen opnieuw 

gevraagd worden Aruba te helpen met goed onderwijs 

Nederlands. 
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• Centrum onderwijsvernieuwing 

Succesvolle ervaringen kunnen gedeeld worden, ook met 

andere scholen. Het is handig om een kleine groep de  

verantwoordelijkheid  te geven voor het overzichtelijk maken 

van verbeteringen/verniewingen en deze te stimuleren. 

Ervaringen op elk gebied kunnen zo uitgewisseld en gebruikt 

worden. 

 

• De rol en waardering van leerkrachten 

Als je zelf geen vrolijkheid, geluk en tevredenheid uitstraalt, 

waarom zou je dan verwachten dat kinderen het leven dat je 

voorspiegelt accepteren of overnemen?  

De rol van een leerkracht verschuift gedeeltelijk van lesgever 
naar begeleider. Hij weet de doelen die hij moet bereiken en 
heeft vrijheid om, in overleg met collega’s, te zoeken naar 
nieuwe, betere werkvormen en benadering van kinderen.  

 
Een absolute voorwaarde voor verandering is dat leerkrachten, 
die nu vaak een uitgebluste laissez-faire houding hebben 
doordat ze eigen ideeёn totaal niet kwijt kunnen, weer de wil 
krijgen om tijd in school te stoppen. Dat leerkrachten weer het 
plezier en de motivatie terugvinden die ze deed besluiten 
leerkracht te worden. Op een positieve manier moet een 
beroep worden gedaan op de gemotiveerde hulp van 
leerkrachten, die nodig is om het onderwijs naar een hoger plan 
te tillen en kinderen gelukkiger te maken. Leerkrachten hebben 
waardering nodig en hun eigen betrokkenheid speelt daarin een 
wezenlijke rol.  
Een financiële verbetering zou als ‘start voor verandering’ geen 
kwaad kunnen. 

 

• Directie Onderwijs: moet zich vooral richten op de  

(rand)voorwaarden voor goed onderwijs en bemoeit zich 

minder met de inhoud van het onderwijs.  

 

• Besturen moeten in overleg met de scholen voor de faciliteiten 

zorgen waardoor elke school een eigen plan, een eigen route  



84 
 

MODERN ONDERWIJS VAN DE 21STE EEUW 

 

naar de einddoelen kan ontwikkelen en uitvoeren om de 

einddoelen van het basisonderwijs zoveel mogelijk te bereiken.  
 

• IPA moet inspelen op de ontwikkelingen en het programma  en 

aannamebeleid daarop aanpassen. Men moet bij de selectie van 

toekomstige leerkrachten veel meer kijken naar de instelling 

van gegadigden (heeft hij/zij ‘hart voor de zaak’?) en hun  

bekwaamheid om aan te sluiten bij nieuwe werkwijzen. Ook 

hier moet Nederlands de boventoon voeren. 

 

• Inspectie moet zeker een controlerende taak hierin hebben, 

maar ook een hulpverlenende. Zij moeten de kwaliteit van het 

onderwijs bewaken en een school/leerkrachten aanspreken op 

hun gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast moet de 

Inspectie meedenken, stimuleren en mogelijkheden scheppen. 

Dit impliceert een andere benadering. De communicatie moet 

uitgaan van wederzijds respect en vertrouwen. Oude, 

vastgeroeste waarden moeten losgelaten worden. Zo moet er 

van het rooster afgeweken kunnen worden om maar een 

voorbeeld te geven.  

 

• Kwaliteitsbewaking: De directeur van de basisschool moet een 

actieve rol spelen bij de onderwijsverandering en daardoor 

zijn/haar manier van onderwijsinhoudelijke begeleiding 

drastisch veranderen. Geen controle meer van leerstof die door 

leerkrachten in schriften is genoteerd, maar gesprekken met 

leerkrachten, klassenbezoeken bedoeld om de leerkracht te 

stimuleren of adviseren, overzicht van positieve ontwikkelingen 

op de school en besprekingen daaraan koppelen. 

 

• Intern begeleider (IB): De IB’er stopt meten met het 

tijdverslindende en nutteloze leerlingvolgsysteem. Nutteloos 

omdat er met de verkregen resultaten totaal niets gebeurt. Er 

vinden geen aanpassingen en verbeteringen plaats. De IB’er  

krijgt een werkinvulling die gericht is op coӧrdinatie en 

verbetering van de onderwijsvernieuwing en speelt daarin e 
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actieve rol. Mogelijke activiteiten, hulp in klassen bij thematisch 

werk, aanwezig zijn  in het computerlokaal ter begeleiding van 

kinderen. 

 

• De eindtoets basisonderwijs blijft, in aangepaste vorm, 

onderdeel van het onderwijs in klas 6. De toets, die de 

einddoelen evalueert, vervult een indicatie wat betreft het 

bereiken van de einddoelen. 

• De drie behoeften van kinderen: 
 

Allereerst is er de behoefte aan relatie. Een kind wil zich op zijn gemak 
voelen. Daarom is veiligheid geven een voorwaarde, maar daarnaast wil 
een kind zich geaccepteerd voelen, onderdeel zijn van de groep, zich 
welkom voelen.  
Ten tweede moeten kinderen ervaren dat ze zich ontwikkelen. Ze moeten 
merken dat ze steeds meer weten en kunnen.  
Ten derde moeten kinderen een bepaalde vrijheid ervaren. Ze moeten 
merken dat de ontwikkeling die ze meemaken voor een deel door henzelf 
wordt bepaald, dat ze zelf een schakel zijn in het onderwijsleerproces. 
 

• Elk kind heeft hetzelfde recht op goed onderwijs. Omdat het 

Engels slecht gesproken en geschreven wordt op Aruba en gezien 

de belangrijkheid van Engels in het latere leven van de leerlingen, 

zal Engelse les reeds op de basisscholen gegeven worden. 

• Alle scholen op Aruba dienen brede scholen te zijn en behalve de 
hardcore vakken ook te voorzien in menselijke vorming, de totale 
ontwikkeling van kinderen, zodat de scholen goedopgeleide 
jongeren aan de samenleving afleveren die ook in ethisch opzicht 
goed gevormd zijn en afweten van goed burgerschap, goede 
levensstijl, omgangsvormen, goed werknemerschap, goed 
ondernemerschap en normen van sociaal en fatsoenlijk gedrag. 

 

• Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs: 

Door de ontwikkeling die kinderen via de vernieuwingen binnen 

het basisonderwijs zullen meemaken, ontvangen de middelbare 

scholen andere persoonlijkheden dan ze gewend zijn. De kinderen 

zijn  
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kritischer, creatiever, hebben eigen ideeën en meningen en 

verlangen uitdagend en boeiend onderwijs. 

Op de middelbare scholen moet men gebruik maken van de 

vaardigheden die de kinderen op de basisschool hebben 

opgedaan. Men kan aansluiten door de leerstof aan te passen aan 

moderne werkvormen, waarbij de leerlingen zelf een belangrijke 

rol spelen. 

Van groot belang is dat het overleg tussen basisscholen en 

middelbare scholen verbeterd.  

Hoe moet dit overleg vorm gegeven gaan worden? 

Na de advisering op de basisschool maken de ouders een keuze 

voor de vervolgschool. De leerkracht van de 6e klas neemt contact 

op met de vervolgscholen die kinderen van de basisschool zullen 

krijgen en er wordt een afspraak gemaakt om de kinderen ‘ door 

te nemen’. Rond het eerste rapport op de vervolgschool wordt er 

opnieuw een afspraak gemaakt en wordt gekeken ‘ hoe het met 

de kinderen gaat’. Tijdens deze gesprekken kunnen ook andere 

schoolzaken worden besproken. 

Het centrum voor onderwijsvernnieuwing vervult een 

informerende rol tussen basisscholen en vervolgscholen qua 

werkvormen en ontwikkelingen 

Door de andere ontwikkeling die op de basisscholen plaatsvindt, 

zullen de kinderen in de toekomst beter kunnen omgaan met de 

hogere eisen voor mavo/havo/vwo die een aantal jaren geleden 

van kracht zijn geworden. 

 
 

2. BREED voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs heeft uniforme einddoelen en curriculum, 
met vrijheid van leermethodes.  
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Kwaliteit van scholen wordt verzekerd door een integraal 
kwaliteitssyteem toe te passen op alle scholen. Het meten van 
kwaliteit alleen op basis van eindresultaten en het aantal geslaagden 
is niet afdoende.  Uniforme curriculums, moderne leermethode en  
lesmaterialen moeten opgezet en geïmplementeerd worden. 
Inspectie Onderwijs moet daar op toezien.  

 
  3. Nieuwe moderne vakken 

Het onderwijs op Aruba en alle scholen dienen een duidelijke visie als 
richting te hebben en zich continu aan te passen aan de behoeften 
van leerlingen, ouders en de samenleving. Zij moeten naast het 
uniforme basispakket ook onderwijzen in: 

 

• Digitale vaardigheden  

• Wereldoriëntatie 

• Toerisme, introductie en voorlichting over het toerisme, onze 
grootste  bron van   inkomsten en werkgelegenheid 

• Ondernemerschap, de introductie van goed ondernemerschap 

• Voor verdere bijzonderheden, zie het Eindadvies Nederlands 
Onderwijs 2032. 

 
Wereldoriëntatie ( De Wereld): Het  vak ‘De Wereld’  is in verband 
met de globalisering van de wereld noodzakelijk voor alle leerlingen 
van het voortgezet onderwijs om de wereld van vandaag enigzins te 
begrijpen en houdt onderwijs in over de wereld vanaf: 

o De Big Bang, de oerknal, het ontstaan van de aarde 
o De eerste mens, wereldmigratie, het ontstaan en verspreiding 

van talen 
o Wereldgeschiedenis, wereldaardrijkskunde, wereldreligies 
o De grote uitvindingen 
o Uniforme wereldtijd, getallen en kalender 
o Het Heelal, Universum, Kosmos 
o Maatschappijleer/basisrecht 
o Goed Burgerschap betreffende  gezonde levensstijl, gezond 

eten, leven, goede normen van sociaal en fatsoenlijk gedrag, 
etiquette, omgangsvormen 

o Goed werknemerschap en ambitie 
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Ondernemerschap, Enterpreneurship 
Gezien de grote en steeds meer belangrijke rol van het Klein- en 
Middenbedrijf (KMB) in Aruba en het belang van zelf ondernemen 
dient het vak Ondernemerschap geïntroduceerd te worden  in het 
curriculum van scholen in Aruba. Het gaat om de cyclus van 
Management: Organiseren, Ondernemen, Leidinggeven, Resultaten  

        behalen en over zakendoen, financiële kennis, investeren,   
       administratie, opstellen businessplan, arbeidsrecht, personeelsbeleid 
       e.d. 

 
4. Digitalisering, modernisering, leren op afstand binnen het onderwijs 

Scholen in Aruba moeten moderne middelen en technologiën ter 
beschikking krijgen zoals digitale schoolborden, voldoende 
computorequipment, instructies met video’s, digitale toetsen, 
educatieve programma’s van de internationale televisie en YouTube.  
PUEBLO PROME zorgt voor integrale introductie van ICT in ons 
onderwijs voor leerlingen en lesgevers.   

 
5. Voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO, VWO) 

• De normen en toelatingseisen voor HAVO en VWO moeten   
             omhoog voor aansluiting op vervolgstudies aan Nederlandse     
            hogescholen en universiteiten.  

• In de hogere klassen zal er meer aandacht besteed moeten  
worden aan ambitie van jongeren. Jongeren moeten  
gestimuleerd worden , betere voorlichting over beroepskeuze 
krijgen, betere voorlichting over hun toekomstmogelijkheden, 
over de wereld en over hun rol in de maatschappij. TROTS en 
DE WENS, DE WIL om te  excelleren  moeten tot stand komen 
in het voortgezet onderwijs. 

 

6. Beroepsonderwijs  en VAKMANSCHAP  

(EPB, EPI, SAXION-Technische school, Huishoudschool)  

• Voor diegenen die niet doorstromen naar Nederlandse 
hogescholen en universiteiten dient het beroepsonderwijs  
dusdanig verbeterd te worden dat echt, daadwerkelijk   
vakmanschap weer in aanzien stijgt en  beroepsmedewerkers 
afgeleverd worden die een werkelijke rol spelen in de  
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Arubaanse samenleving. Dat geldt voor zowel de 
dienstenindustrie als voor de technische beroepen. 

 

• Het imago van beroepsonderwijs en het vakmanschap moet 
omhoog. Trots vakmanschap moet beter gewaardeerd en 
gehonoreerd  worden. Dat is een goede PR-campagne  waard.  

 

• Een betere doorstroming van EPB Basico naar EPI Intermedio  
moet mogelijk gemaakt worden.  

 

• Het onderwijs van EPB en EPI zal moeten gaan voldoen aan de 
eisen van de samenleving, de handel en de private sector.  
 

• De poging om de technische school John F. Kennedy onder te 
brengen bij EPB is volledig mislukt. Bij de hotelsector en de 
private sector is er een bijzonder groot tekort aan goed 
opgeleide technische mensen, engineers, en de opleiding moet 
weer opgezet worden als een top technische opleiding in een 
school die professioneel geleid wordt door het SAXION Instuut  
dat ruime ervaring heeft in het opzetten van technisch 
onderwijs. Heel veel Arubanen zijn erg technisch ingesteld en 
kunnen een mooie carriѐre opbouwen in de techniek. Het hele 
werkterrein van LBO, MBO, MTS moet herzien worden en al 
het beroepsonderwijs moet een GAP-analyse doorgaan en 
vloeiend in elkaar overlopen. 

 

• Hetzelfde geldt voor de Huishoudschool waarvan de integratie 
bij EPB totaal niet geslaagd is. Ook die opleiding dient in ere 
hersteld te worden bij EPB zodat de sector toerisme van goed 
opgeleid huishoudelijk personeel voorzien kan worden. 

 

• Colegio EPI 
EPB en EPI zullen door het management van SAXION-
Technische school samengevoegd worden als één school voor 
beroepsonderwijs en vakmanschap ook ter bevordering van 
het doorstromen van EPB-leerlingen naar EPI waardoor er 
betere vakmensen de samenleving instromen. EPB en EPI  
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zullen onder bekwaam management komen en vrij van 
politieke benoemingen! 

 

• Het Engels zal een veel grotere rol moeten gaan spelen bij het 
beroepsonderwijs aan de gecombineerde EPB/EPI. De voertaal 
en lestaal op EPI is Engels maar de studenten beheersen die 
taal helemaal niet, ook niet als zij afgestudeerd zijn, hun 
diploma hebben en de maatschappij ingaan! Te gek voor 
woorden! 
 

• EPI zal een nieuwe afdeling krijgen namelijk een ICT-opleiding. 
 

• Bij EPI zal de culinary opleiding in niveau verhoogd worden 
door de begeleiding van een internationaal erkend instituut 
zoals de Culinary Institute of America. 
 

• Het Politie Opleidings Instituut zal verhuizen naar het  
ministerie van Justitie en het KPA. 

 

7.  Hoger Beroepsonderwijs, IPA en de Universiteit van Aruba 

• IPA (Instituto Pedagogico Arubano) bereidt lesgevers voor om 
onderwijs te geven aan kleuterscholen, basisscholen, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs. Betreurenswaardig faalt het  
huidige IPA. PUEBLO PROME garandeert dat IPA geheel vernieuwd 
wordt  op basis van internationaal geldende normen en minimaal  
de Nederlandse PABO-opleiding. De transformatie van ons 
onderwijs begint bij de opleiding van onderwijzers en leraren die 
allen een masterdegree moeten hebben gevolgd door een 
pedagogische opleiding van hoog niveau. 

 

• IPA wordt geïntegreerd bij de Universiteit van Aruba als een   
         BMA (Bachelor/Masteropleiding in samenwerking met 

een internationaal erkend instituut om wille van internationale 
erkenning van het diploma. 
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• Universiteit van Aruba: accreditatie van de verschillende 
richtingen van studies aan de Universiteit van Aruba is een 
absolute prioriteit.  U.A. zal het tehuis worden van de afdeling  
Management Excellence Institute (Nyenrode) waar een driejarige  
MBO-bacheloropleiding  voor managementposities in de private 
en publieke sector komt.  
 
Alle bestaande opleidingen bij UA zullen grondig geëvalueerd 
worden op hun bestaansrecht; hoeveel advocaten erbij heeft 
Aruba nodig in de toekomst? Zijn talenstudies in Aruba aan de 
orde? Hebben we niet meer economen nodig of goed opgeleide 
managers? Hoeveel meer buitenlandse studenten kunnen  we 
aantrekken? 

 

• Lifelonglearning, het concept van lifelonglearning moet als een 
rode draad door het hele beroepssonderwijs lopen en leerlingen 
en studenten moet het besef bijgebracht worden dat elk beroep 
zich continu vernieuwd en dat voortdurend leren, levenslang leren 
de norm is in het hedendaagse leven. 
 

8. Speciaal onderwijs 

Speciaal onderwijs legt zo veel druk op leraren dat PUEBLO PROME 

het speciaal onderwijs apart van EPB zal houden en er zal een aparte 

instelling komen voor Scol Dununman,  Scol Caiquetio en Scol Paso pa 

Futuro voor speciaal individueel gericht onderwijs met de juiste  

begeleiding aan de leerlingen. Ouders dienen daar meer bij 

betrokken zijn.  

9. Avondschool  
Avondschool en volwassenenonderwijs gaan verzorgd worden door 
cursussen van de private sector (Skills Town, DOC, NTI-Leiden).    
Gebruik kan gemaakt worden van de lokalen en gebouwen van 
bestaande scholen die hun ruimtes als multifunctioneel gaan 
aanbieden. 

 

10. Nieuwe scholen, nieuwe opleidingen 
Het onderwijs moet met de tijd mee en moet de 21ste eeuw 

ingebracht worden.  Om aan de vraag van de private sector en de  
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samenleving te voldoen zullen de volgende nieuwe instituten 

opgericht worden met als doel dat Arubaanse jongeren opgeleid 

worden voor sleutelposities in de publieke en private sector.    

10.1 Management Excellence Institute:  
Organiseren, ondernemen, leidinggeven en managen zijn dé grote 
hiaten en gebreken in Aruba. Iedereen organiseert en managet 
dagelijks maar niemand leert hoe en daarom gaat er elke dag van 
alles mis. In navolging van landen als Amerika, India en Singapore 
is de oprichting van een Management Excellence Institute 
onontbeerlijk om zowel de private als de publieke sector  
van goed management te kunnen voorzien en om Aruba tot een 
kwaliteitsland te laten uitgroeien. Het is een absolute noodzaak  
om de wijze van organiseren, ondernemen, managen, 
leidinggeven en zakendoen in Aruba op een hoger niveau te  
brengen. Het hoort als een 3-jarige MBA-opleiding thuis bij de 
Universidad di Aruba en dient door een befaamd instituut zoals 
Nyenrode verzorgd te worden. Bij dit instituut kan VOFHA 
ingebracht worden voor opleidingen Financieel Management voor 
de overheid en ook de Schoevers-MBO- en HBO-opleidingen e.a. 

 
    10.2 Hoge Hotel School 

Aruba heeft binnenkort 45 hotels die van management en 
afdelingshoofden (gemiddeld 10 per hotel) voorzien moeten 
worden. Het is de hoogste tijd voor een Hoge Hotel School 
gelieerd aan een hotel met een brandname. Het moet geen  
hotelschool zijn naar eigen idee zoals dat vroeger geprobeerd en 
mislukt is met de Bushiri-hotelschool maar een unit van een  
Nederlandse of Amerikaanse hotelschool (Den Haag, Maastricht, 
Cornell) in combinatie met een 5-sterren internationale 
hotelmaatschappij. 
 

   10.3 Culinary Institute 
Met 45 hotels en 600 restaurants is het een absoluut vereiste om 
de bestaande uitstekende koksopleiding bij EPI naar het volgende  

o niveau van excellence te brengen door er een unit van de 
Culinary Institute van America (New York) van te maken of 
van 
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o Le Cordon Bleu Master Chefs Culinary School  
o Johnson & Wales Culinary Arts 
o Escoffier School of Culinary Arts 
o Cas Spijkers  Academy .  

 
Ook de marketing value van Aruba als een top culinary destination 
is van noodzakelijke en immens grote waarde voor ons toerisme. 

 
      10.4  ICT-school 

Colegio EPI dient naast de vier afdelingen Siencia, Economia, 
Hospitalidad en Salubridad, uitgebreid te worden met een 
faculteit ICT zodat Arubanen goede posities kunnen bekleden in  
plaats van het continu importeren van ICT-specialisten uit het 
buitenland. Het tekort op Aruba aan ICT-professionelen is enorm. 

  

DE HIERBOVEN GENOEMDE NIEUWE SCHOLEN NIJENRODE VOOR 

MANAGEMENT, DE HOGE HOTELSCHOOL, DE CULINARY INSTITUTE EN 

DE ICT-SCHOOL MOETEN VOORBEELDSCHOLEN WORDEN WAAR 

STUDENTEN VANUIT DE HELE WERELD KOMEN STUDEREN. ARUBA 

MOET ZICH PROFILEREN ALS EEN STUDIE- EN OPLEIDINGSCENTRUM 

VOOR DE REGIO. 

       
        10.5 National Training Authority  (NTA) 

o Een National Training Authority geeft garantie aan 
investeerders dat Aruba een goed opgeleide workforce  
heeft. Speciaal nu Aruba naar inschatting zo’n 2500 nieuwe 
employees moet importeren voor een aantal hotels die in 
de komende jaren gebouwd gaan worden, is het opleiden 
en trainen een absolute must. Materialen van de American 
Hotel and Hospitality Educational Institute (AHLEI) gaan 
daar gebruikt voor worden. NTA komt als non-formeel 
onderwijs onder de ministers van Arbeid en Toerisme. 

 
o Enseñansa pa Empleo  

Korte beroepscursussen voor zelfstudie en persoonlijke 
verbetering worden ondergebracht bij private aanbieders 
zoals DOC, SkillsTown met een aanbod van 500 cursussen of  
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NTI-Leiden. De overheid en de minister van Onderwijs 
moeten zich focussen op formeel onderwijs en moeten zich 
niet inlaten met de subsidiëring van het private inderwijs.  

 
11.  Studieselectie 
       Er moet veel betere studie- en beroepsvoorlichting komen en de  
       keuze voor een toekomstig beroep moet nauwkeurig gekoppeld   

                   worden aan aanleg, discipline en werkvooruitzichten. De rol en de   
                   bekwaamheden van schooldecanen gaat omhoog. 
 

12.  Naschoolse opvang   
Alle scholen in Aruba verbonden aan het secondair onderwijs zullen 

als vanzelfsprekend, kinderopvang aanbieden na schooltijd in een 

daarvoor ingericht lokaal.   

Van veel gezinnen werken beide ouders en de naschoolse opvang 

biedt kinderen de gelegenheid om aan sport, cultuur, kunst, 

vermaak, gezelligheid, samen studeren, en bijles te doen.  De details 

van dit initiatief gekoppeld aan huiswerkbegeleiding door leraren 

zullen uitgewerkt worden in de Nationale Dialoog en de 

inspraakmeetings met onderwijzers en leraren. Door naschoolse 

opvang, de centrale rol van de klassenmentor, de decaan, 

vrijwilligers voor bijles, groeien kinderen uit tot betere studenten, 

ontwikkelen ambitie, vermindert het aantal drop-outs en komt er 

minder jeugdcriminaliteit. 

13. Studeren buiten Aruba en Nederland 

Het studeren in Amerika, Canada en Latijnse landen met goede 

universiteiten zoals Colombia moet makkelijker en aantrekkelijker 

gemaakt worden.  

14.  Sport en Gymnastiek 

Het is de allerhoogste tijd om ook de ouderwetse gymnastieklessen 
te upgraden en moderniseren. Hedendaagse fitnesstraining past in 
de moderne gezonde lifestyle en in de Nationale Dialoog en inspraak  
zal besloten worden hoe fitnesstraining de ouderwetse gymnastiekles 
kan vervangen. 
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15.  Onderhoud scholen 
Het behoeft geen enkel verder betoog dat scholen op Aruba goed  
onderhouden moeten worden en dat er voor het thans zo gebrekkige  
onderhoud van alle overheidsgebouwen, onmiddellijk een dienst 
binnen DOW aangewezen dient te worden, Dienst Onderhoud 
Overheidsgebouwen (DOO). 
 

16. Onafhankelijke aanbieders  
De instelling die kwaliteitscontrole uitoefent op de scholen zal ook 
belast worden met de hardnodige controle op allerlei onafhankelijke, 
soms malafide aanbieders van cursussen die totaal geen waarde en 
kwaliteit bieden en die misbruik maken van de onschuld van burgers  
die zich willen verbeteren d.m.v. het volgen van cursussen. Eenieder 
die met cursussen en opleidingen adverteert, dient daar een 
vergunning voor te hebben en dient zijn cursus- en lesmateriaal te 
laten goedkeuren. 

 
17. Illegalen 

Illegaal betekent in strijd met de wet. Er kan dus geen plaats geboden 
worden bij het onderwijs aan hier illegaal verblijvende buitenlanders. 
 

18. Boekenfonds 

Er dient een landelijk beleid te komen t.a.v. een boekenfonds zodat 

kinderen uit gezinnen met lagere inkomens niet achterblijven en de 

benodigde boeken kunnen verkrijgen.  



96 
 

MODERN ONDERWIJS VAN DE 21STE EEUW 

 

19.  De rollen van de decaan, klassenmentor, bijlesvrijwilligers  

De klassenmentor kijkt naar sociale problemen, biedt hulp en 

stimuleert de ontwikkeling van ambitie en enthousiasme voor de 

toekomst; de decaan geeft de beste beroepsvoorlichting en keuze 

van studierichtingen. De beste leerlingen in een vak bieden zich aan 

om bijles te geven aan de andere leerlingen. Met enthousiasme en 

community sense ontwikkelen kinderen zich voor de maatschappij en 

hun toekomst. 

 

20. Studiebeursen 

Onder PUEBLO PROME zullen alle mogelijkheden aangeboord 

worden om vanuit alle sectoren financiering voor studiebeursen te 

verkrijgen voor goede leerlingen die universitaire studies in Aruba of  

in het buitenland willen gaan volgen. Het verlenen van studiebeursen 

zal in de give-back programma’s van het bedrijfsleven komen. 

 

21. Studiefinanciering 
Het hele systeem van studiefinanciering aantrekkelijker maken door 
hogere leningen, nul procent rente en langere looptijd. De afbetaling 
dient op inkomen/financiële draagkracht te geschieden. In navolging 
van Bonaire, St. Eustatius en Saba zal het ook voor Arubaanse  
de Euro uit te schakelen bij de terugbetalingen door betalingen via 
een lokale bankrekening. 

 
22. Studie en belasting 

De terugbetaling aan Land Aruba van de buitenlandse studieleningen 
worden geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
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 F.  DE HERVORMING VAN ONS TOERISME 
 
MAKE ARUBA GREAT AGAIN, 
MET VISIE EN MASTERPLANNING DE  21STE EEUW IN! 
 
PUEBLO PROME is terecht zeer bezorgd over de gang van zaken in ons toerisme. Het 
wereldwijde toerisme verandert enorm snel, Aruba past zich in geen enkel opzicht aan en 
Aruba heeft geen enkel hotel dat aan de veranderde smaak en eisen van de toerist van 
deze tijd voldoet. 
 
Er is een totaal gebrek aan visie op de toekomst en masterplanning, gebrek aan toezicht 
op hotels en restaurants en een zeer ernstig gebrek aan kwaliteitsbeleid. Ons 
hotelproduct is verouderd en op alle om ons heenliggende concurrerende eilanden 
worden de allermooiste nieuwe hotels gebouwd die 100 procent up-to-date zijn.  
 
Onze stranden zijn gehalveerd en onze beroemde ‘cristal clear’ zee is vervuild en troebel. 
De Milennials hebben geen interesse in sun & beach vakanties en vakantiegangers in het 
algemeen stellen eisen aan hotels en hun vakanties waar Aruba niet aan voldoet. De 
gebruikelijke standaard hotelkamer van 30 m2 (323 sqft) met slechts een bed en televisie, 
is volkomen uit de tijd en Aruba teert nog op haar oude reputatie onder timeshare-
eigenaren en toeristen op hogere leeftijd. Dat kan nog even goed gaan maar niet voor 
lang. 
 
Om het toerisme als grote bron van werkgelegenheid, economische activiteit en 
inkomsten voor Land Aruba te behouden dient het toerismebeleid  geprofessionaliseerd 
te worden en dient afscheid genomen te worden van het amateurisme van de Arubaanse 
politiek.  Het reactieve beleid moet vervangen worden door pro-actief beleid.   
 
Missie: Omdat Aruba voor 90% afhankelijk is van de werkgelegenheid en inkomsten uit 
het toerisme, dient de huidige neerwaartse trend van lagere hotelbezettingen met alle 
prioriteit gestopt en omgebogen te worden. Het onmiddellijke doel moet zijn om in 2022        
1.200.000 transient toeristen en 800.000 cruise visitors aan te trekken. 
 
 
 

Met de volgende 28 beleidspunten zal PUEBLO PROME het duurzame succes 
van Aruba’s toerisme waarborgen: 
 
1. Inspraak via de Nationale Dialoog  

    Toerisme is een nationale aangelegenheid en onmiddellijke inspraak  
    zal gegeven worden aan de sector toerisme en hotels d.m.v.    
    gestructureerd maandelijks overleg met de minister van Toerisme om  
    tot maandelijkse afspraken te komen over het te volgen  
    toerismebeleid en de vooruitgang van het toerisme naar Aruba.  
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2. De 21ste eeuw in  

• Het toerisme van Aruba bevindt zich nog in de jaren 60 en 70 van 
de 20ste eeuw en dient de 21ste eeuw ingeleid te worden. Het 
toerisme is enorm veranderd en daarmee ook de eisen die de 
hedendaagse reizigers stellen aan hotels, destination hotels, 
hotelkamers, zwembaden, swim-out suites, waterparken, 
plungepools, culinary offerings en experiences, celebrity en star 
chefs, destination restaurants, world class spas, snelle on-line 
reserveringen, snel inchecken en vele andere hedendaagse 
faciliteiten. Doorgaan met het huidige beleid van de afgelopen 12  
jaar leidt tot een dramatische vermindering van het aantal 
bezoekers naar Aruba........... 
HET UUR NUL IS AANGEBROKEN VOOR ARUBA. 

 

• Onmiddellijke vernieuwing van ons hotelaanbod 
Aruba heeft helaas hotelexploitatiemaatschappijen en een hotel-    
en hotelkameraanbod van de 20ste eeuw. Aruba is in hotelaanbod 
en   hotelkameraanbod, de 21ste eeuw nog steeds NIET ingestapt.  
Holiday Inn, Hilton etc zijn niet meer van deze tijd. Nu zijn het 
Kimpton, Zoëtry, Grand Vela, Sandals, Atlantis, Royalton, Banyan 
Tree, AM resorts e.d. die de markt beheersen en Aruba dient die 
hotelmaatschappijen aan te trekken! Met bestaande verouderde 
hotels zoals Holiday Inn zal onderhandeld moeten worden over 
totale afbraak en nieuwbouw, modernisering en rebranding. 
Van de 50 verschillende typen hotels ontbreken er teveel op 
Aruba. Het hotelproduct op Aruba is teveel van hetzelfde. Van 
nieuwe hotels zal geёist moeten worden dat zij up-to-date zijn 
met waterparken, swim-out suites, kamers van minimum 650 
sqft., plungepools, skypools, gratis snel internet, destination 
restaurants met  celebrity masterchefs, moderne branding en top 
architectuur. 

 

• Diversificatie van hotelaanbod 
Aruba kan alleen tot de beste en succesvolste vakantiebesteming 
in het Caribisch gebied groeien d.m.v. masterplanning en een 
proactief beleid. Er zijn een vijftig-tal typen hotels en door  
jarenlang ad-hoc en reactief beleid i.p.v. ook maar enige 
masterplanning, heeft Aruba teveel van dezelfde, met elkaar  
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concurrerende hi-rise hotels met een casino. Daarbij zijn die 
hotels helaas ook nog eens van het onacceptabel ouderwetse 
concept van fantasieloos beton, lelijke architectuur, standaard 
kamers van slechts 30 m2 uit de jaren 60, te kleine badkamers en 
zonder keukenfaciliteiten. Het hotelproduct van Aruba is hopeloos 
verouderd vooral vergeleken met het grote aanbod van 
schitterende deluxe hotels in het Caribisch gebied waar  
momenteel een golf van nieuwe investeringen plaatsvindt. Alleen 
masterplanning kan Aruba een goede toekomst vanuit het 
toerisme brengen.  
 

3. Masterplanning      
Masterplanning is South Beach Miami, Disney World (Orlando, 
California, Parijs, Tokyo en Hong Kong), Las Vegas, het Atlantis  
mega-resort op Paradise Island, Dubai Parks & Resorts, het toerisme in 
Sanya Bay op het eiland Hainan en het grootste gamblingparadijs ter 
wereld, Macao in China! Bij goede masterplanning worden ook een 
aantal niches vastgesteld en gepromoot: hotels voor singles, adults-only, 
conventions, golf, health & wellness, medisch, shopping, yachting etc.  
 
Gepland wordt 

1. Positionering van hotels en diversificatie van 
markten. 

2. Het hotelproduct, locaties op het eiland, 
brandnames, type hotels, architectuur en 
landscaping. De hoogste eisen moeten gesteld 
worden aan nieuwe hotels zoals minimum 650 sqft 
kamers, swim-out suites, waterparken etc. 

3. Het restaurantproduct, locaties, welk type 
restaurants, brandnames etc. 

4. Internationaal en nationaal vervoer, de luchthaven. 
5. Activiteiten, golfcourses, jachthavens, sightseeing, 

grote maandelijkse evenementen. 
6. Shopping, Aruba als een shopping destination. 
7. Gronduitgifte voor hotels, restaurants, activiteiten 

en toeristische winkels. 
8. Exploitatievergunningen voor hotels, restaurants, 

activiteiten en de daarbij te  
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stellen vakbekwaamheidseisen. 

9. Vergunningenbeleid voor buitenlands personeel 
voor de hospitality sector.  

10. Het totale kwaliteitsbeleid, trainingen en 
opleidingen voor de hospitality sector. 

11. Infrastructuur en architectuur.  
12. De algehele promotie van Aruba in binnen- en 

buitenland met de nadruk op wereldwijde 
marketing, met nadruk op markten met veel 
potentieel zoals Brazilië, Peru, Chili, Nederland,  
Zweden, Noorwegen, Engeland en landen waarvan 
de bevolkingen op vakantie gaan in ons laagseizoen!  

13. De algehele veiligheid van toeristen op Aruba. 
 

4. Prioriteit..…..de kwaliteit van zee en strand 
Stranden zijn gehalveerd, het zeewater van Palm Beach is vies en troebel 
en de bodem van de zee bij Palm Beach heeft een vieze modderdrap die 
aan rioolafvoer doet denken. Op dit moment is er geen reden om een 
hotel op Palm Beach te selecteren voor een vakantie en het is dus een 
enorme taak om met prioriteit de reputatie van Palm Beach in ere te 
herstellen.  Onze stranden dienen ook rust te geven en vrij te zijn van 
venters, watersportverkopers, timeshare- en drugsverkopers. Onze 
stranden dienen onmiddellijk  en met de grootste prioriteit gereguleerd 
te worden. Strand en zee bij PALM BEACH moeten tot hun oude glorie  
hersteld worden. 

 
5. Hoge Hotelschool (School of Hotel Administration) 

Met 45 hotels, 600 restaurants en nog een aantal in de ‘pipe line’ dient 
Aruba een School of Hotel Administration te openen met goede 
internationale opleidingen voor management, afdelingshoofden en al 
het administratief personeel op HBO-niveau.  
De school moet verbonden zijn aan een vijfsterrenhotel in Port City dat 
uitsluitend geёxploiteerd kan worden door een van deze 
vijfsterrenhotelexploitanten: Four Seasons, Mandarin Oriental, Banyan 
Tree, Armani, Bulgary of Aman. Het hotel wordt tegelijkertijd het 
centrum voor innovatie in de hotelwereld waar nieuwe producten 
uitgetest worden.   
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6. Aruba Excellence Foundation 

6.1 Het is onontbeerlijk om de taken van de Aruba Excellence   
Foundation uit te breiden om van Aruba een kwaliteitsbestemming in 
het toerisme te maken. Dat gaat o.a door middel van cursussen in  
een Kwaliteitsmodel zoals die van de Amerikaanse Baldrige 
Foundation maar dan aangepast aan de hogere normen van Aruba en 
de toekenning van certificaten, keurmerken of sterren aan hotels, 
restaurants en shops. 
 

6.2 De Aruba Excellence Foundation verzorgt alle  trainingen voor alle    
posities in een hotel,  restaurant, winkels en aanverwante bedrijven 
binnen het toerisme zoals  ACP en AHLEI.  

 

7. Culinary Institute of America 
Het is de hoogste tijd dat Aruba zich verder ontwikkelt tot een 
destination voor ‘foodies’ en dat de goede keukenopleidingen bij EPI 
doorgroeien naar het volgende niveau van excellence door te werken 
met een van de wereldwijd erkende keurmerken: Culinary Institute of 
America (New York), Le Cordon Bleu Master Chefs Culinary School, 
Johnson & Wales Culinar Arts, Escoffier School of Culinary Arts, Cas 
Spijkers  Academy . 
 

8. Professionalisering van ATA/ Wereldwijde marketing 

• Aanstelling van professionelen in Aruba en de 
voornaamste marktgebieden i.p.v. politieke benoemingen 
en duidelijke inspraak van de Aruba Hotel and Tourism 
Association (AHATA). 

• Het ATA-beleid is teveel afgestemd op Amerika. Globale 
wereldwijde marketing is vereist in deze nieuwe wereld. 
D.m.v. internetmarketing komen bezoekers nu van overal! 

 
9. Afschaffing franchisemodel voor hotels 

Voor hotels moet het franchisemodel verplicht vervangen worden door 
managementcontracten met de wereldbekende brandnames. Het is 
gebleken dat de vermenging van ownership met day-to-day 
management van een hotel niet effectief is en met name resulteert in  
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slecht personeelsbeleid en arbeidsonrust. Ketenbedrijven dienen de 
hotels te runnen op basis van managementcontracten zodat de hotels 
professioneel gerund worden.  

 
10. Port City 

Het gebied tussen het oude Bushiri-hotel tot aan Port of Call moet 
ontwikkeld worden tot een Arubaanse Rivièra met vrolijke en kleurrijke 
Mediterranean architectuur en o.a. de volgende faciliteiten: 

 

• Een Venice Beach voor allerlei beachsporten, Xsporten,  extreme 
rollerblading 

• Een grote marine voor jachten en boten om nieuwe typen 
bezoekers met hoge inkomens aan te trekken  

• World Trade Center 

• World Financial Center (24 hrs. trading zoals London,  
New York, Frankfurt etc, see Singapore assisted by Rothschild & 
Sons 

• Deluxe condobouw 

• Drie kleine, unieke, up-to-date boutique hotels (een singles hotel, 
een Braziliaans  hotel en een 5-sterrenresort (Four Seasons, 
Armani, Bulgary, Aman, Mandarin Oriental, Banyan Tree) dat 
state-of-the-art hotelkamers en –faciliteiten heeft en dat 
verbonden is aan de School of Hotel Administration.  

• En verder met een aantal hippe freestanding eateries  zoals 
Starbucks Reserve, Crepes and Waffles, Mochi Frozen Yoghurt, 
Mimi’s Cafe, Tutta Belle Neapolitan Pizzeria, en unieke winkeltjes 
zoals Brandy Melville, Topshop, Primark, H & M, zie punt 3, 
Masterplanning.  

 
11.  Revival van Oranjestad 

1. Caya Betico Croes 
     Het wederom laten bloeien van onze binnenstad door 

• Het ontwikkelen van flats en residential condo’s in Caya 
Betico Croes zodat het als woongebied tot ontwikkeling  
komt met restaurantjes, bars en andere faciliteiten en 
activiteiten. 

• Het overdekken van Caya Betico Croes zoals bij 
Renaissance  Marketplace. 



103 
 

• Het winkelgebeuren geheel omzetten in ‘The Outlets’.  

• Het in de avond openlaten van alle faciliteiten. 
• De creatie van een Orange Downtown met light shows en 

een gigantische bar zoals een Rosie O’Grady’s Good Time 
Emporium (of een Mojo-bar and Grill), een daadwerkelijke 
unieke tourist attraction. 

• Elke week zal er een grootse festiviteit ‘Night on the Town’ 
voor toeristen georganiseerd worden. 

• Voor alle omliggende straten, zie plan  
ing. Kampsteeg/2012. 

 
 
LIGHT SHOW IN OVERDEKTE CAYA BETICO CROES 

 

WORLD’S MOST FAMOUS BAR INSIDE AND STREET SIDE 

2. De Renaissance malls aan de boulevard Oranjestad 
PUEBLO PROME zal de optie laten bestuderen om de boulevard 
in de binnenstad te ontwikkelen voor toerisme door  
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de twee Renaissance-centrums te verbinden en de overheid te 
verhuizen naar een grote locatie aan de boulevard tussen SIAD 
en Wayaca. Daar moet dan alles van de overheid als een ‘one-
stop’ aanwezig zijn. Dat moet commercieel gefinancierd worden 
en niet door de overheid. Elke maand zal er in het Seaport 
Convention Center een miniconcert georganiseerd worden met 
lokale en internationale bands. 

 
3. Port of Call, Harbor House, Paddock 

Het gebied van het Harbor House condohotel, Port of Call en de 
Paddock dient gerevitaliseerd worden tot een aantrekkelijk  
                                                                                 I   
                                                              zee             I 
entertainment center in een  ______ ______ I  -vorm. Het wordt 
een Little Amsterdam, een nieuw entertainmentgebied waarbij 
de Paddock naar achteren schuift en er een wandelboulevard 
met terrasjes ontstaat van Harbor House via Port of Call naar de 
Paddock met uitzicht op de haven.  
 

In de nieuwe aantrekkelijke stadsdelen 1, 2 en 3 rijden continu trolly-
wagens die de geheel mislukte tram zullen vervangen. 

 
12. San Nicolas 

Een onmiddellijk nieuw economisch plan dient opgesteld te worden voor 
de toekomst van San Nicolas nu blijkt dat de raffinaderij niet opengaat. 
Binnen dat nieuwe economisch plan past een toeristische ontwikkeling:  
 
12.1 De ontwikkeling van een cruiseport voor supergrote cruiseschepen    
         m.b.v. Global   Port Holding, the world’s largest cruise port   
         operator 
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A NEW  250 MILLION DOLLAR INVESTMENT BY GLOBAL PORTS HOLDING FOR CRUISE SHIP PORT  
AND ENTERTAINMENT CENTER IN THE BAHAMAS  

 
12.2  De ontwikkeling van een French Quarter in downtown San Nicolas 
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12.3 De ontwikkeling van een mega-resort zoals het Atlantis Resort in de 
Bahama’s, jachthaven, meerdere golfbanen, French Quarter, 
villaverhuur in Colony, waterfront condominiums en een grote marina is 
deel van punt 3, Masterplanning. 

               
 
              EEN NIEUW SAN NICOLAS MET EEN MEGARESORT EN JACHTHAVEN 

 
13. Savaneta 

De ontwikkeling van Savaneta tot een authentiek vissersdorp valt onder 
punt 3, Masterplanning. 
 

14. Meer activiteiten 
We moeten onze toeristen meer activiteiten bieden zoals een beter 
ontwikkeld Arikok Nationaal Park, een klompen- en kaasmuseum in de 
Oude Molen, een marine biologisch centrum, een waterpark. Creatieve 
mensen krijgen de kans om Aruba hiermee te helpen! 

 

15. De Braziliaanse markt 
De Braziliaanse markt zal ontwikkeld worden als onderdeel van   
punt 3, Masterplanning en punt 11, één van de drie kleine 
boutique hotels zal een typisch Braziliaans hotel worden. 
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16. De Nederlandse markt 

De Nederlandse markt moet gepromoot worden door een Nederlandse 
toppromotor. De Nederlandse markt kan veel beter bewerkt worden 
dan nu het geval is en dat geeft het additionele vordeel dat Aruba een 
veel sympathieker imago krijgt in Nederland. 

 
17. De singles markt 

De gigantisch grote singles markt zal ontwikkeld worden als onderdeel 
van punt 3, Masterplanning en punt 11, één van de drie kleine boutique 
hotels zal een singles hotel worden. 

 
18. Restaurantsector 

• Er dient een onmiddellijk moratorium te komen op de opening 
van nog meer restaurants. 

 

• Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor bijzondere 
restaurantconcepten zoals Cheesecake Factory, IHOP, Olive 
Garden, Crepes and Waffles, Rainforest Cafe, Lettuce Entertain 
You, Michelin-sterrenrestaurants, restaurants met Celebrity Chefs 
en destination restaurants. 

 

• De strengste vakbekwaamheidseisen zullen gesteld worden voor 
de opening van nieuwe restaurants.  

 

• Voor bestaande restaurants zullen kwaliteitsopleidingen verplicht 
worden. 

 

• De hele hotel- en restaurantsector zal gereguleerd worden door  
middel van inspecties en de toekenning en publicering van  
keurmerken of  sterren.   

 
19. De Luchthaven 

Er zijn ernstige tekorten aan de service in, om en bij de luchthaven. Het 
ontbreekt aan vriendelijkheid en behulpzaamheid speciaal bij  
concessionaires, bij de rentalcarcompanies en ‘s avonds bij de 
taxiservice. 
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20. Watersports 

Onmiddellijke regulering van watersporten ter bescherming van de 
kwaliteit van strand en zee. 
 

21. Nachtclubs 
Onmiddellijke strenge normen voor sluitingstijden en overlast door 
lawaai van muziek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

22. Veiligheid en criminaliteit 
Een plan van Nationale Aanpak met samenwerking tussen de overheid, 
KPA, beveiligingsbedrijven, AHATA, ATA, ATIA, verhuurbedrijven van 
appartementencomplexen, Korps Mariniers en verzekeringsbedrijven is 
noodzakelijk om de criminaliteit een halt toe te roepen. Het initiatief 
moet door ATA opgestart worden. 

 
23. Nationale carrier 

Als onderdeel van punt 3, Masterplanning zal de haalbaarheid 
onderzocht moeten worden van een nationale luchtvaartmaatschappij 
voor uitsluitend long-haul vluchten en nieuwe internationale  
bestemmingen zoals vanuit Brazilië, Peru, Chili, Argeninië, Engeland, 
Duitsland, Zweden naar het voorbeeld van Air Jamaica. 

 
24. Vertier en gezelligheid 

• Aruba heeft veel meer gezelligheid en activiteiten nodig voor de 
toeristen. Jachthavens, golfcourses en gezelligheid zoals een Little 
Amsterdam, Venice Beach, Savaneta vissersdorp, French Quarter 
in San Nicolas vallen onder punt 3, Masterplanning.  

 

• Organiseren van mariachi-,salsa-, flamenco- en tangofeesten en 
shows zijn nodig naast het organiseren van zorgvuldig uitgekozen 
maandelijkse evenementen.Ook kan uitstekend een beroep 
gedaan worden op de fantastische locale muziektalenten van Scol 
di Musico Rufo Wever van Cas di Cultura die een belangrijke rol 
kunnen spelen in het toerisme van Aruba. 

 
25. Verfraaiing van Aruba 

• Verfraaiing van Aruba is een noodzaak en zal stapsgewijs moeten 
gebeuren als onderdeel van punt 3, Masterplanning.  
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• Burgers moeten gestimuleerd worden om het land voor hun 
huizen met wit kiezelsteen en enkele kleurrijke planten te 
verfraaiien zie het goede voorbeeld van de voorkant van 
SuperFood. 

 

• Serlimar zal een veel betere job moeten doen Aruba schoon te 
houden. Met name voor Amerikaanse en Nederlandse toeristen is 
Aruba helaas een erg vervuild eiland. 

 

• Wetten of verordeningen zoals een groene bouwverordening 
zullen moeten voorschrijven dat alle kabels, draden, 
elektriciteitskasten en airco-units bij huizen buiten zicht blijven.  

 

• Regels tegen loslopende honden en katten; autowrakken en 
illegale vuilnisdumpen. 

 

• Problemen met teveel loslopende honden, Pittbuls, Rottweilers en 
andere gevaarlijke honden dienen for once and for all, aangepakt 
en opgelost te worden. 

 

• Regels ten behoeve van de aanleg van wegen inclusief landscaping 
en deugdelijke verlichting. 

 

• Architectuur; de regering moet in samenwerking met DOW totale 
controle houden over de architectuur van alle 
nieuwbouwprojecten zodat Aruba bekend wordt voor 
fascinerende architectuur zoals Santorini, St. Tropez, Amsterdam, 
Soho, San Antonio, South Beach Miami, die toeristen trekken 
vanwege de architectuur. 

 

• Er moet een onmiddellijke oplossing gevonden worden voor 
probleemgebieden zoals de verwaarloosde panden in Oranjestad . 

 

• Er moet een onmiddellijke oplossing komen voor het parkeren van 
auto’s van hotelemployees voor de strook van de RIU-hotels. De 
L.G. Smith Boulevard vanaf het RIU hotel tot aan Holiday Inn 
moet een enorm aantrekkelijke en wereldbekende flaneer 
boulevard worden! 
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26. Connecteren van Palm Beach en Eagle Beach 

Bestudeerd zal moeten worden of het mogelijk is Palm Beach en Eagle 
Beach met elkaar te verbinden. Het zal enorm bijdragen aan de 
gezelligheid van Aruba wanneer toeristen van Ritz-Carlton het hele 
strand tot aan Tamarijn kunnen aflopen. 

 
27. Airbnb 

Het fenomeen Airbnb zal erkend moeten worden als een van de nieuwe 
hedendaagse manieren van reizen en op vakantie gaan. Het moet 
gereguleerd worden ter wille van de kwaliteit die wij onze toeristen 
bieden.    
 

28.  Direct online boekingen 
Slechts 5 hotels op Aruba bieden potentiële bezoekers voldoende kans 
om op een gemakkelijke wijze online te reserveren en om availability en 
prijzen snel te vinden. Dat heeft grote invloed op de bezettingsgraad van 
de hotels en dat probleem dient aangepakt te worden. 
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G. MANEHO SOCIAL IN EEN NIEUW ARUBA 

DE 21STE EEUW: HET WELZIJN VAN ARUBA EN DE ARUBAANSE BURGERS 

Er is in Aruba nimmer sprake geweest van sociaal beleid na de verkrijging van de Status 

Aparte in 1986.  

De fantastische, enorm hechte eenheid op Aruba werd onmiddellijk vervangen door 

discrimatie en de verdeling van het eiland in Groen en Geel waarbij het alleen nog maar 

ging om politieke patronage, clièntelisme en het werk en gunsten geven aan ‘friends and 

family waarbij burgers die niet groen waren tijdens een AVP-regering of niet geel tijdens 

een MEP-regering in de kou bleven staan. Die discriminatie gold voor alles, ook voor 

sociale hulp. Ben je geel en groen regeert, dan krijg je geen hulp en omgekeerd ook. 

PUEBLO PROME maakt daar een einde aan. Elke burger, ongeacht op welke partij hij 

stemt, heeft recht op sociale hulp wanneer hij dat nodig heeft. Het gaat PUEBLO PROME 

om het welzijn van Aruba en het welzijn van de Arubaanse bevolking. Het onderstaande 

programma van PUEBLO PROME geldt voor ALLE BURGERS ongeacht politieke voorkeur, 

zonder patronage of clièntelisme, zonder discriminatie, zonder onrechtmatige 

bevoordeling of discriminatore benadeling. 

 
1. Recht op werk en inkomen 

Elke Arubaan heeft recht op werk en op een rechtvaardig inkomen. 
Alle Arubanen dienen werk te hebben alvorens vergunningen aan 
buitenlanders worden afgegeven. Door deze regel streng te 
implementeren zullen minder mensen in sociale problemen komen. 

 
2. Armoedebestrijding 

PUEBLO PROME ziet onmiddellijke armoedebestrijding als een 
prioriteit; mensen hebben recht op water, elektriciteit en voeding. 
PUEBLO PROME staat voor de oplossing van de schrijnende armoede 
op Aruba! Partido PUEBLO PROME zal het Nationaal Nood Fonds 
(NNF) oprichten voor mensen die sociale en financiёle hulp nodig 
hebben en zal daar ook goede werkgevers bij betrekken zoals 
supermarkten, hotels, WEB en ELMAR die iets terug willen geven aan 
hun samenleving. 

 
3. Sociale onrechtvaardigheden 

Gemelde onderstaande gevallen uit het verleden mogen zich 
NIMMER in Aruba voordoen en dienen onmiddellijke PERSOONLIJKE 
aandacht te krijgen van de minister van Arbeid en Sociale zaken, de 
minister-president én van de Nationale Ombudsman!  

 



112 
 

DE 21STE EEUW: HET WELZIJN VAN ARUBA EN DE ARUBAANSE BURGERS 
 

Zulke enorm ernstige gevallen van sociale onrechtvaardigheid 
MOGEN simpelweg NIET in een beschaafd en ontwikkeld land 
gebeuren en dat dient voorkomen te worden door de Ombudsman  
en de minister-president! Deze gevallen tonen de discriminatie, 
benadeling en het clièntelisme aan van de Groene en Gele partij! 
 
Hun treurige eigenbelangenbeleid wordt door PUEBLO PROME 
vervangen door daadwerkelijk sociaal beleid. PUEBLO PROME 
GARANDEERT dat gevallen zoals de onderstaande, NOOIT MEER OP 
ARUBA ZULLEN GEBEUREN OMDAT HET MENSONWAARDIG IS! 
 

1. De 38-jarige moeder van 4 kinderen J.J.M. (Punky), 
pleegde zelfmoord omdat ze van niemand hulp kreeg. 

2. Mevr. Hortencia Rasmijn-Werleman, kreeg kogels van 
de politie door de voorruit van haar auto maar kreeg 
nimmer een vergoeding. 

3. Prins-Marcelo Silva, kreeg geen elektriciteit terwijl hij 
met coloncancer op zijn ziektebed lag. 

4. Familie, 10 maanden zonder  water! 
5. Rapport Ivo Yanes, vol met erbarmelijke 

noodsituaties waar niemand aandacht aan wenste te 
besteden. 

6. Baby Lunah, de ouders moesten procederen om hulp 
te krijgen voor hun zieke dochter. 

7. Mevrouw Nataly Lin, AZV en politici  weigerden hulp 
8. Jongedame Lisette de la Hoz, zie hierboven. 
9. Leraar San Nicolas, Norwin Leito, kon nergens werk 

krijgen in Aruba. 
10. Er zijn momenteel 4000 huizen afgesloten van 

elektriciteit! Dat mag simpelweg NIET gebeuren! 
 

4. Nationale Ombudsman 
Naast zijn taak  te waken over deugdelijk bestuur op Aruba en zijn 
inzet bij gevallen van ambtelijke fraude en corruptie dient de 
Nationale Ombudsman te waken over het sociale welzijn van de 
burger op Aruba en bij sociale noodgevallende klaar te staan om de 
juiste hulp te bieden. De Ombudsman dient onmiddellijke toegang te 
hebben tot de minister van Sociale Zaken vanwege het sociale  
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karakter van zijn funtie en werkzaamheden en evenzo tot de 

minister-president. 

5. Inspraak via de Nationale Dialoog 
Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de sector Sociale 
Zaken,  gestructureerd maandelijks overleg plaatsvinden met de 
betrokken minister om gebaseerd op inspraak tot maandelijkse 
afspraken te komen over het te volgen beleid en de vooruitgang op 
het gebied van  Sociale Zaken.  
 

6. Centro di bario 

Alle centro di bario dienen een bekwame sociale medewerker te 

hebben die zijn bario door en door kent en weet waar de noden zijn. 

7. De rol van vrouwen en moeders 
Omdat de meerderheid van de Arubaanse samenleving uit vrouwen 
bestaat en gezien hun natuurlijke rol bij het opgroeien van hun kind, 
zorgt PUEBLO PROME voor de volgende implementaties 
 

      7.1 Parttime jobs 

In ontwikkelde landen is aanspraak maken op part-time 

werk een recht van alleenstaande moeders. Kinderen 

hebben zorg, attentie en opvoeding nodig en werkgevers 

moeten daaraan meewerken om sociale problemen met 

kinderen te helpen voorkomen.  

7.2  Kinderopvang 

Crèches dienen onder toezicht en controle te komen van 

Sociale Zaken op kwaliteit van zorgverlening, veiligheid en 

higiëne. Stimulier grotere bedrijven om een kindercrèche 

voor kinderopvang op te zetten.  

                  7.3 Gelijk salaris 

Vrouwen dienen hetzelfde salaris te ontvangen als mannen 

voor hetzelfde werk en verantwoordelijkheden. 

7.4  Vrouwen- en kindermishandeling 
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Bij gevallen van vrouwen- en kindermishandeling dienen de 
politie, het bariobestuur, artsen, de overheid, de wetgever,  
rechters, het Openbaar Ministerie en andere instanties 
onmiddellijk en streng op te treden. Hoge minimumstraffen 
dienen opgelegd te worden aan daders door rechters d.m.v. 
wetgeving.Vrouwen- en kindermishandeling mogen NIET 
plaatsvinden in een ontwikkeld land als Aruba.  

 

7.5   Alleenstaande moeders en jeugdzwangerschap 

Een afdeling binnen Sociale Zaken zal zich bezig houden met 

alle aspecten van jeugdzwangerschap en alleenstaande 

moeders begeleiding geven t.a.v. werk, studie, gezondheid, 

kinderopvang, toekomst en behuizing via FCCA.  

 

8. Nachoolse opvang  

Alle scholen in Aruba verbonden aan het secondair onderwijs zullen 

als vanzelfsprekend, kinderopvang aanbieden na schooltijd in een 

daarvoor ingericht lokaal.   

Van veel gezinnen werken beide ouders en de naschoolse opvang 

biedt kinderen de gelegenheid om aan sport, cultuur, kunst, vermaak, 

gezelligheid, samen studeren, en bijles te doen.  De details van dit 

initiatief gekoppeld aan huiswerkbegeleiding door leraren zullen 

uitgewerkt worden in de nationale dialoog en de inspraakmeetings 

met onderwijzers. Door naschoolse opvang, de centrale rol van de 

klassenmentor, de decaan, vrijwilligers voor bijles, groeien kinderen 

uit tot betere studenten, ontwikkelen ambitie, vermindert het aantal 

drop-outs, komen er minder soociale problemen en komt er minder 

jeugdcriminaliteit. 

 

9. Onderstand 
Mensen die onderstand krijgen zullen door Sociale Zaken ingezet 

worden in gemeenschapsprogramma’s om de weg terug te vinden 

naar de samenleving en om doorstroming te realiseren. Dit moeten 

persoonsgerichte programma’s zijn met de bedoeling dat de 

onderstandtrekker weer aan de slag gaat in de samenleving.  
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10.  Gezond vertier 

PUEBLO PROME draagt er zorg voor dat de 5 grote bario’s van Aruba 

zullen beschikken over een groot zwembad voor families in die bario. 

Ze zullen de grootte hebben van die in San Nicolas en goed en 

gezellig geoutlileerd zijn zodat families er in de middag of weekends 

een aangename tijd kunnen hebben. 
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H. LANDBOUW, TUINBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 

PARTIDO PUEBLO PROME GAAT EINDELIJK IETS AAN ONZE LANDBOUW 

DOEN! 

Al 35 jaar roepen AVP en MEP om de 4 jaar dat ze met landbuw, veeteelt en visserij gaan 

beginnen…….maar verder dan beloftes komen ze niet.  

PUEBLO PROME kijkt naar lanbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij,  als een nieuwe  bron 

van economische diversificatie, werkgelegenheid, zelfstandigheid en op eigen benen staan 

met het grote voordeel dan we minder afhankelijk worden van import en het kopen van 

dollars voor de import van voedingsmiddelen.    

PUEBLO PROME DOET WAT ZIJ BELOOFT! 

 

1. Eigen landbouw, tuinbouw, veelteelt en visserij  
Het is voor PUEBLO PROME een prioriteit om eigen landbouw en 
tuinbouw daadwerkelijk te beginnen, te stimuleren en tot leven en 
bloei brengen. Veeteelt van kippen, varkens en eenden en visvangst 
en viskwekerij in zout water worden een pilaar van onze economie, 
het levert werkgelegenheid en inkomen op voor onze bevolking en 
het genereert dollars voor onze importen. Het is een goede stap naar 
een duurzame economie. Volg het uitgebreide SER-rapport over 
landbouwbeleid! 
 

2. Inspraak via de Nationale Dialoog 
Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal door de primaire sector 
Landbouw, Veeteelt en Visserij  gestructureerd maandelijks overleg 
plaatsvinden met de betrokken minister om gebaseerd op inspraak tot 
maandelijkse afspraken te komen over het te volgen beleid en de 
vooruitgang op het gebied van de primaire sector.  

 
3. Cannabis  

Ten aanzien van cannabis is PUEBLO PROME  vóór het gebruik van 
medicinale cannabis. 

 
      PUEBLO PROME is vóór de productie, teelt en export van medicinale   
      cannabis op Aruba door onze kunukeronan als nieuwe bron  van  
      onze economie, inkomsten en werkgelegenheid.  

                 PUEBLO PROME is vóór hennepproduktie als onderdeel van de  
                 circulaire economie. 
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4. Duurzame landbouw d.m.v. alternatieve energie  
In het programma van PUEBLO PROME nemen duurzame energie, de 
circulaire economie en schone energie belangrijke rollen. Deep-Sea-
Water Industry (DSWI) is een middel naar een duurzame economie 
en duurzame landbouw. Het maakt het mogelijk om organische 
groenten en fruit te cultiveren alsmede seafood, algae, cannabis, 
hemp, bamboo, ingrediёnten voor medicijnen, cosmetica, 
foodsupplements, bouwmaterialen, en kleding. Aldoende reduceert 
dit onze afhankelijkheid van buitenlandse import; we hoeven ons 
geld niet langer naar het buitenland te exporteren en creёren lokale 
werkgelegenheid.   
 

5. Veeteelt  
De gedachte dat veeteelt niet mogelijk is op Aruba is volkomen 
acherhaalt. Varkens, kippen, en eenden kunnen op Aruba zorgen 
voor eigen productie en verwerking voor locatie consumptie en 
verlagen de behoefte aan import en de daarvoor benodigde   
US dollars! 

 
6. Stimulering kleinbedrijf 

PUEBLO PROME gaat voor het daadwerkelijk stimuleren en 
ondersteunen van het opstarten van het kleinbedrijf ook t.a.v.  
landbouw, veeteelt, visserij en de teelt van cannabis onder 
begeleiding van de Aruba Investment Bank (AIB), die terug moet naar 
zijn oorspronkelijke rol en reden van bestaan. Dit heeft positieve 
gevolgen zowel micro-als macro-economisch.  
 

7. De wereld om ons heen 
Duurzame ontwikkeling, schone energie, de circulaire economie en 
diversificatie zijn dermate belangrijke thema’s voor PUEBLO PROME, 
dat PUEBLO PROME nimmer zal aarzelen om een beroep te doen op 
de expertise van landen zoals bijvoorbeeld Nederland, Colombia, 
Costa Rica en Suriname waar landbouw, veeteelt en visserij 
daadwerkelijke economische pilaren zijn en waar kennis en ervaring 
aanwezig is. 
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I.JUSTITIE EN VEILIGHEID 

CRIMINALITEIT, FRAUDE EN CORRUPTIE BEGINNEN IN ARUBA AAN 

DE TOP, BIJ HET BESTUUR! 

 

ER IS GEEN PLAATS VOOR CRIMINALITEIT, BESTUURLIJKE FRAUDE 

EN CORRUPTIE IN DE 21STE EEUW OP ARUBA 
 

Het hele terrein van Justitie, Veiligheid en Wetgeving is al vanaf de Status Aparte in 1986 

een beschamende chaos.  

 

Betrokkenheid van meerdere ministers van Justitie met de onderwereld, drugshandel en 

internationale misdadigers hebben Aruba enorme schade aangedaan.  

 

De regeringen van AVP en MEP hebben het slechte voorbeeld gegeven aan de bevolking. 

Criminaliteit, bestuurlijke fraude en corruptie werden door hen geïmporteerd.  

 

Criminaliteit bestrijden begint bij de top en gelukkig zal met PUEBLO PROME in de 

regering,  Aruba nooit meer schandalen kennen zoals die met de criminele families 

Cuntreras en Caruana;  Francisco Kiko Goméz, Roberto Rincon, Hugo ‘Pollo’ Carvajal en 

Span Ospino, allen vrienden van bestuurders/politici van AVP en MEP.  

 

Bij PUEBLO PROME is er geen belangstelling voor criminaliteit; alles draait bij PUEBLO 

PROME om absolute eerlijkheid, openheid, rechtvaardigheid en de belangen van Aruba en 

de bevolking.  

 

Het programa van PUEBLO PROME inzake Justitie en Veiligheid omvat:  

1. Justitie/Openbaar Ministerie (OM) 

2. Criminaliteit/Veiligheid/Illegaliteit/Politie    

3. Civiele Rechtspraak 

 

➢ JUSTITIE 

1. De trias politica, de scheiding der machten 
Goed bestuur is mede gebaseerd op het goed functioneren van de 
trias politica. De scheiding der machten dient op Aruba onmiddellijk 
hersteld te worden. Van 2009 tot 2017 beschermde het Openbaar  
Ministerie de zittende regering. Duidelijke gevallen van fraude en 
corruptie werden niet aangepakt. Het OM dient rechtszekerheid aan  
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eenieder in de gemeenschap te garanderen. Voor aanwijzingen 
(opdrachten) van de minister van Justitie en voor verzoeken om niet- 
vervolging heeft de minister van Justitie de toestemming van het 
parlement of van de rechter nodig.  

 
2. Het Openbaar Ministerie (OM), een Rijksaangelegenheid 

Het OM dient vooral snel en hard op te treden tegen bestuurlijke 
fraude en corruptie binnen de overheid om een snel eind te maken 
aan de heersende grijpcultuur en aan de verleiding om tot fraude en 
corruptie over te gaan. 
Het OM moet klaar staan voor het effectief bestrijden en voorkomen 
van politieke patronage,  omkoping, ambtelijke fraude en corruptie, 
en het opzetten en deelnemen aan criminele organisaties. Omdat 
arme burgers teveel geleden hebben door de kolonisatie van de 
onderwereld die vanaf 1986 verbonden is geweest aan bestuurders, 
wordt het Openbaar Ministerie een aangelegenheid van het 
Koninkrijk. Het OM wordt met veel meer medewerkers bemand dan 
thans het geval is en tevens met voldoende forensische accountants. 
 

• Het Openbaar Ministerie zal na de verkiezingen van juni 2021 
bemand worden met doorgewinterde, ervaren speurhonden 
die alle fraude en corruptie uit het recente verleden gaan 
onderzoeken. 

• Het nieuwe team OM zal niet afhankelijk zijn van de middelen 
van de minister van Justitie en een eigen ruime begroting 
hebben. 

• Het nieuwe OM zal niet ondergeschikt zijn aan de minister van 
Justitie die geen bevoegdheid zal heben om aan te wijzen 
welke zaken wel of niet onderzocht moeten worden. 

• Het nieuwe OM zal vergaande bevoegdheden hebben t.a.v. 
opsporingsmethoden en steselmatig afluisteren van criminelen 
en bewindvoerders die verdacht worden van strafbare feiten. 

• Het nieuwe OM zal  niet aan de leiband van de politiek lopen of 
politiek gestuurd worden. 

• Het OM zal ook optreden wanneer uit berichtgeving in de 
media blijkt dat ambtelijke fraude en corruptie aannemelijk is. 

 
3. Fraude en corruptie van 2009 tot 2021 
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Alle gevallen van ingediende klachten over blijkbare fraude en 
corruptie dienen alsnog onderzocht en bestraft te worden met de eis 
van terugstorting van frauduleus verkregen geld. Dat betreft in ieder 
geval:  

• Het dr. Horacio Oduber hospitaal 

• Hedging van de olieprijs tussen 2009 en 2017 

• Buitenlandse obligatieleningen 

• De Watty Vos-boulevard en de Green Corridor 

• Het Linear park 

• De renovatie Oranjestad 

• De verkoop van huizen op Seroe Colorado 

• De ATA-bank 

• De gunning van terreinen voor cannabisproductie 

• De incinerator voor Serlimar 

• Het 900-kamer hotel op San Nicolas 

• Port City 

• Het autokeuringslokaal  

• De vergunningen voor verkoop eten en drank op de stranden. 
            

4. Anticorruptiebeleid, United Nations Convention Against  
Corruption (UNCAC)  
PUEBLO PROME introduceert een krachtig  anticorruptiebeleid om 
deugdelijkheid van bestuur te waarborgen middels maatregelen en 
wetgeving om corruptie te voorkomen en te bestrijden zoals 
eedsaflegging; afleggen van verantwoording voor ambtenaren, 
bestuurders, politici; gedragscodes; strafbaarstelling van omkoping, 
verduistering, onrechtmatig gebruik van goederen, ongeoorloofde 
beïnvloeding, misbruik van positie en ongeoorloofde verrijking. 
PUEBLO PROME tekent het verdrag van de Verenigde Naties tegen 
corruptie (UNCAC) dat binnen het Koninkrijk veelzeggend genoeg 
alleen door Aruba niet ondertekend is, AVP en MEP wilden dat nooit!! 

 
5. Nationale Ombudsman 

In de moderne maatschappij is een Ombudsman aanwezig waar de 
burger terecht kan voor klachten tegen de overheid. De Ombudsman 
dient een onafhankelijk goed opgeleide persoon te zijn en door de 
Koninkrijksregering benoemd te worden. Hij heeft het recht om 
namens een klagende burger binnen te gaan bij overheidsdiensten  
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om onderzoek in te stellen en mensen verantwoordelijk te houden en 
aldus goede behandeling van de burger te waarborgen. De Nationale 
Ombudsman werk met een eigen Corruptie Onderzoeks Bureau 
(COB). 

 
6. Klokkeluiders 

De moderne maatschappij accepteert ook als vanzelfsprekend dat 
klokkeluiders  zaken rapporteren die tegen hun geloof, eergevoel, 
integriteit en gevoel van recht gaan en de moderne maatschappij 
heeft regels die de klokkeluiders beschermen. Als het ambtenaren zijn 
wordt hen ontheffing van geheimhouding verleend en vrijwaring van 
repercussies. 
 

7. Strafrecht inzake pedofilie 
Het huidige systeem van maximumstraffen wordt veranderd naar 
minimumstraffen. 

 
 
➢ CRIMINALITEIT/POLITIE/VEILIGHEID/ILLEGALITEIT 

 
1. Criminaliteit en Veiligheid 

Criminaliteit is een sociaal verschijnsel dat de kwaliteit van leven van 
een samenleving ernstig beïnvloed. Criminaliteit ontstaat vaak in 
situaties van slecht onderwijs, slechte menselijke vorming, armoede 
en slecht overheidsbeleid t.a.v. criminaliteit. Van armoede moet in 
Aruba geen enkele sprake zijn! Met slechts zo’n 100.000 inwoners 
moet de enorme rijkdom van Aruba dusdanig verdeeld worden dat 
iedereen een aangenaam leven heeft. Dat is de eerste taak van de 
nieuwe regering. Nultolerantie bij crminaliteit blijft het uitgangspunt. 
Het moet met intelligentie aangepakt worden en het politiebeleid 
moet met ultramoderne technieken uitgebreid worden.     
 

2. Voorbeeldfuntie 
Politieagenten dienen een voorbeeldrol op zich te nemen in de 
samenleving  en bekwaamheid en integriteit uitstralen. Zij moeten 
zowel streng kunnen optreden  wanneer dat nodig is maar ook als 
menselijke coach kunnen functioneren en de burger met advies  
 



122 
 

PUEBLO PROME STAAT GARANT VOOR EEN VEILIG ARUBA 

 
bijstaan. Dat moet in gedachten worden gehouden bij het selecteren 
en opleiden van alle politiefunctionarissen.  

 
3. Een Plan van Nationale Veiligheid  

• De regering, de private secdtor en de samenleving zijn 
verantwoordelijk voor het opstellen van een Plan van Nationale 
Veiligheid met samenwerking tussen de overheid, KPA, 
beveiligingsbedrijven, AHATA, ATA, ATIA, verhuurbedrijven van 
appartementcomplexen, Korps Mariniers en 
verzekeringsbedrijven en dat is noodzakelijk om de criminaliteit 
een halt toe te roepen en veilige bario’s te hebben. 

• Een Plan van Nationale Veiligheid zal moeten omvatten:  
o Een camerasysteem over heel Aruba 
o Verhoogde straffen voor misdaad 
o Functioneren van Guarda Nos Costa, de radar, de helicopter, 

Polis di Bario en grensbewaking 
o Scholing en training van de politie en aanpassing van salaris 

voor gevolgde opleidingen, trainingen en prestaties 
o Betere screening van buitenlanders door de Veiligheidsdienst 
o Screening van toeristen d.m.v. het Amerikaanse Esta-systeem 

voor reistoestemming 
o Meer politie op de been in de samenleving 

 
4. Illegaliteit 

• Illegaliteit betekent in strijd met de wet; het is strafbaar en 
illegaliteit kan nimmer beloond worden. Illegalen dragen niet bij 
aan de sociale fondsen AZV, SVb, AOV/AWW, ook niet aan de 
belastingen en werken als cheap labor ten nadele van de lokale 
bevolking. De afschaffing van de strafbaarheid van illegaal verblijf 
in 2006 wordt herroepen. 

• Buitenlanders die hier illegaal verblijven dienen uitgezet te 
worden en komen nooit en te nimmer nog in aanmerking voor 
een werk- of verblijfsvergunning. 

• Buitenlanders mogen op uitnodiging voor een sollicitatiegesprek 
van een deugdelijk bij de Kamer van Koophandel geregistreerd 
bedrijf  Aruba binnen voor een termijn van maximaal drie weken 
op vertoon van de uitnodiging van dat bedrijf dat voor 
goedkeuring afgestempeld is door DIMAS.  
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• De procedure duurt niet langer dan 3 weken.Wordt de aanvraag 
goedgekeurd,  hoeft de buitenlandse werknemer niet terug naar 
zijn woonland om daar te wachten op zijn vergunning maar kan in 
Aruba blijven in afwachting van die vergunning. 

• In geval de buitenlander niet wordt aangenomen door het bedrijf, 
dient hij Aruba te verlaten binnen 3 weken na zijn aankomst. 

• Buitenlanders die hier legaal verblijven op basis van een 
werkvergunning verliezen hun vergunning bij het plegen van een 
misdrijf of bij het verrichten van werk in een andere positie of 
werkgever dan waar zij een vergunning voor hebben. 

 
5. Politie Opleidings Instituut, Selectie en Training, Verbeteringen 

5.1  Het Politie Opleidings Instituut staat onder leiding van KPA en 
de minister van Justitie.  
 
5.2 Kwaliteit, er is een grote noodzaak voor snelle verbetering van 

kwaliteit   van opleidingen aan het Politie Opleidings Instituut. 

Zowel de screening van de nieuwe garde van politiemensen als de 

aangeboden opleidingen moet strenger en de kwaliteit moet 

omhoog. PUEBLO PROME  zal niet aarzelen om hierbij 

internationale hulp in te roepen. Aanstellings- en opleidingseisen 

verhogen.  

5.3  Versterken van de leiding, versterking van de leiding en de 
Interne Controle Dienst moet onmiddellijk gerealiseerd worden. 
Ook het toekennen van voldoende materieel en fondsen en een 
hoger niveau van mankracht zijn nodig om de ontevredenheid bij 
het Korps op te lossen.  
 
5.4 De rol van de politie 
Met heel veel aandacht en nuance moet er stap voor stap ruimte  
komen voor een nieuwe rol van de politieagent; hij moet leren 
wanneer hij als bestraffer functioneert maar ook  
wanneer hij effectiever is in een sociale rol als coach, als mentor, 
als adviseur, als hulpverlener die de burger helpt en bijstaat. 
   
5.5 Effectiviteit van de recherche verhogen. 
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Er dienen volledige statistieken opgezet worden over de typen van 
criminaliteit op Aruba, de bario’s met criminaliteit, het percentage 
opgeloste zaken, het percentage onopgeloste zaken,  de reden van 
het niet oplossen en de trends in criminaliteit. 
 

o De rechercheurs moeten beschikken over de benodigde 
moderne middelen en technologiën. 

o Verruim de opsporingsbevoegdheid van de politie zodat zij 
op tijden, plaatsen en perioden kunnen optreden op 
aanwijzing van het Openbaar Ministerie. 

o Ook de politie, recherche en samenwerkende instanties 
hebben een modern management informatie systeem 
nodig. 

o Veel aandacht moet besteed worden aan de slachtoffers 
van criminaliteit en de juiste organisaties moeten klaar 
staan. 

o Bario’s met hoge criminaliteit moeten voorzien worden van 
camara’s en een Neighborhood-Watch moet daar opgezet 
worden zodat buurtbewoners hun bario kunnen helpen. 

o In deze bario’s moet zelfs een Polis di bario opgezet 
worden. 

o De Chefs in het politiekorps moeten meer gelegenheid 
krijgen om de bevolking uitleg te geven over problemen, 
acties, controles, criminaliteit, voorlichting, en de status van 
onderzoeken in behandeling om de bevolking goed te 
informeren en tot goed gedrag aan te sporen.  

 
6. De hondenwet 

6.1Gevaarlijke rashonden zoals de pitbull, rottweiler,    
Stafford terriёr, cane corso, dogo Argentino, fila Brasilero, 
Kaukakische owtcarka en de preso Canario zullen niet meer 
geïmporteerd mogen worden. 

6.2. De politie zal verplicht worden om naleving van alle regels van     
        de hondenwet 2019 te controleren en boetes op te leggen bij  
        overtredingen.  
6.3. Honden zijn huisdieren en dienen thuis of op het terrein van  
        het huis te blijven; honden mogen niet langer onaangelijnd  
        buiten het erf lopen of zwerven. 
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6.4. Registratie, identificatiebewijs en sterilisatie worden verplicht.  
6.5. Er zal een hondenbelasting geheven worden. 

 
7. Delinquenten, ex-criminelen, recidivisten 

Mensen die een gevangenisstraf krijgen, hebben veelal hulp nodig bij 
hun terugkeer naar de reguliere samenleving. Behoudens de 
bestaande sociale programma’s van het gevangenisinstituut KIA, 
biedt de American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI) 
uitstekende opleidingsprogramma’s aan die ex-criminelen de kans 
geven te herintegreren in de samenleving in de Horeca-sector. Met 
behulp van deze  programma’s wordt les gegeven in het functioneren 
van alle afdelingen in een hotel waarna een keuze gemaakt kan 
worden tot welke afdeling men zich het meest aangetrokken voelt. 
PUEBLO PROME zegt toe deze cursussen te introduceren bij het 
proces om gestraften een tweede kans en hoop te geven op een 
rentree naar de samenleving. De cursussen zijn beschikbaar via het 
ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. 

 

 

➢ CIVIELE RECHTSPRAAK 

Het geschillen van onenigheden behoort tot de oudste taken van de eerste samenlevingen 

van de primitieve mens.  

Het is verbazingwekkend dat het regelen van onenigheden zo ineffectief, ingewikkeld, 

kostbaar en teleustellend is geregeld.  

In Nederland en Aruba stellen advocaten zelf dat er meer onrecht dan recht wordt 

uitgesproken en dat gelijk hebben, iets heel anders is dan gelijk krijgen en dat is diep 

treurig.   

Degeen die de duurste (en gemeenste) advocaat kan betalen, wint. 

Het is nog verbazingwekkender dat niemand daar ooit iets aan doet tot zelfs de meest 

recente minister van Justitie die advocaat is en e.e.a. drommels goed weet. 

Dat moet veranderen; de rechtspraak moet de 21ste eeuw ingeleid worden. PUEBLO 

PROME gaat dat doen. 

Om tot betere rechtspraak te komen dienen de volgende richtlijnen geïntroduceerd te 

worden: 
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1. Inspraak via de Nationale Dialoog  

Civiele rechtspraak wordt nooit behandeld in verkiezingsprogramma’s 
van politieke partijen. Men laat het met rust omdat men meent dat 
men er toch niets aan kan veranderen, dat het is zoals het is. Dat is 
FOUT! PUEBLO PROME zal zorgen voor onmiddellijke inspraak aan 
advocaten, rechters en burgers om d.m.v.  gestructureerd maandelijks 
overleg met de minister van Justitie tot afspraken te komen over de 
noodzakelijke verbeteringen in onze rechtspraak. Die afspraken  
worden vervolgens door wetgevingsjuristen vastgelegd en in nieuwe 
wetgeving opgesteld. Al het navolgende zal in de inspraakprocedure 
opgebracht worden 

 
2. De eed afleggen 
      Ook advocaten dienen de eed af te leggen en “de waarheid en niets  
      anders dan de waarheid” te presenteren aan de rechter. Ook zij  
      mogen niet liegen en bedriegen. Rechtszaken dienen het zoeken    
      naar de waarheid te zijn in plaats van het recht van de sterkste of de  
      grootste leugenaar.  

 
3. Rechters  

Rechters in Aruba dienen om de vijf jaar geëvalueerd te worden en 
niet zonder meer  voor het leven benoemd te worden. Rechters falen 
te veel, hebben last van ochtendziekte, beoordelen van te voren wie  
schuldig is gebaseerd op uiterlijk, doen heel sumiere uitspraken en 
functioneren veelal ver beneden het gewenste niveau.  

 
4. Waarheidsvinding en het opheffen van lijdelijkheid 

In het civiele recht is de rechter lijdelijk en gaat af op wat partijen 
hem presenteren. Hij gaat niet actief op zoek naar de feiten en 
omstandigheden. Hij doet uitspraak op basis van wat de advocaten 
presenteren. Dat is één van de redenen dat gelijk hebben niet gelijk 
krijgen betekent, ook al omdat advocaten naar hartelust liegen en 
bedriegen. Rechtspraak behoort waarheidsvinding te zijn, het zoeken 
naar de waarheid en de rechter dient zijn beroepskennis van 
bestaande wetten te mogen gebruiken om tot zijn vonnis te komen 
ook als een advocaat zich niet beroepen heeft op bestaande 
wetsartikelen. De lijdelijkheid van de rechter dient ongedaan te 
worden gemaakt, boven alles gaat het om waarheidsvinding! 
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5.  Betaalbaarheid 

Het mag NIMMER meer voorkomen dat geen recht gesproken wordt 
omdat finacieel minder bedeelden geen geld hebben voor een 
rechtelijke procedure inclusief het betalen van griffiekosten. Er moet 
ook rechtsspraak zijn voor niet-rijke burgers in onze samenleving. Dit 
moet behandeld worden door de inspraakcommissie. Grote 
advocatenkantoren  zullen meer pro-Deozaken moeten aannemen 
en/of de overheid dient juristen ter beschikking te stellen en/of de 
vestiging van rechtswinkels moet gestimuleerd worden. 

 
7. Tussenvonnissen 
In verband met de bovenvermelde waarheidsvinding zal het Gerecht 
in plaats van de huidige veelal gebruikte oordelen dat “een partij 
onvoldoende heeft aagetoond dat......”,  in een tussenvonnis 
partij(en) alsnog de kans moeten bieden om hun stellingen te 
verduidelijken en aan te tonen. Er moet alles aan gedaan worden om 
de waarheid boven tafel te krijgen ook als een advocaat in eerste  
instantie onvoldoende aantoont, niet voldoende bewijst of zijn 
geschreven pleitnota niet afdoende duidelijk is. Het tussenvonnis 
dient dan om opheldering te verkrijgen. Dit zal ook gebeuren 
wanneer een vergissing gemaakt wordt in de dagvaarding. Ook een 
vergissing in een dagvaarding kan hersteld worden met als doel te 
voorkomen dat een burger een zaak verliest slechts op grond van een 
technisch mankement. Zo wordt b.v. vermeden dat recent    een 
agentschopper vrijgesproken werd door de rechter wegens 
‘onduidelijke aangifte’! 

 
8. Arbitrage, de rijdende rechter, familierechter 

• Veel meer gevallen dienen door het Gerecht verwezen te 
worden naar bindende arbitrage en naar specialisten die snel 
maatwerk vonnissen uitspreken in zaken zoals burenruzies, 
familieruzies en kleine geschillen. Zie bv. de Rijdende Rechter, 
de Familierechter e.d.  

• De minister van Justitie zal zorg dragen voor de opleiding en 
benoeming van een fors aantal mediators die een speciale 
Nederlandse opleiding krijgen en uitspraak doen in alle naar 
hen verwezen zaken door het Gerecht. 
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• De wachttijd voor een vonnis in een bodemprocedure mag 
nimmer langer dan 6 maanden zijn. 

 
8. De kortgedingrechter en zelf pleidooi houden 

In de Nationale Dialoog en inspraak zal uitgebreid aan de orde komen 
of burgers meer kans geboden moet worden om zelf pleidooi te 
houden vanwege de hoge kosten die advocaten berekenen; ook zal 
aan de orde komen hoe lang nog doorgegaan kan worden met 
beoordelingen door slechts 1 rechter nu blijkt dat rechters zeer 
humeurig en zelfs bevooroordeeld blijken te zijn.  

 
9. Cassatie in Aruba 

De huidige cassatieprocedure dient vervangen te worden omdat die 
procedure te duur is voor de gewone burger. Tegen een arrest van 
het Hof kan de burger zich in laatste instantie nog wenden tot de                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Supreme Court in Aruba van 3 rechters  waarbij de nadruk komt te 
liggen op wat de intentie van partijen was. Dit punt  
behoeft uitwerking  in de Inspraak van de Nationale Dialoog met als 
doel recht te spreken op een effectieve wijze die betaalbaar is. De 
huidige cassatie is dat niet. 
 

10.Kwaliteit van de rechtspraak, Klachtencommissie 
Burgers hebben het recht op goede rechtspraak en het gezegde in 
Nederland en Aruba  “Gelijk hebben is heel iets anders dan gelijk 
krijgen” oftewel “recht hebben is iets heel anders dan recht krijgen” is 
uit de boze. Goede rechtspraak is  

▪ Neutraal 
▪ Snel 
▪ Deskundig 
▪ Betaalbaar 
▪ Toegangkelijk 
▪ Rechtvaardig.  

 
     In Aruba is de rechtspraak veelal te traag, onbetaalbaar, teveel niet-   
     rechtvaardig en teveel niet- neutraal. Bij afloop van ELKE rechtspraak  
     dienen partijen geïnterviewd te worden door de Klachtencommissie  
     die statistieken bijhoudt over de maatschappelijke tevredenheid over  
     de taakuitoefening van het Gerecht en de klachten en oorzaken    
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     daarvan inventariseert. E.e.a. moet leiden tot het objectief meten van  
     de kwaliteit en het afleggen van verantwoording door rechters. Ook  
     rechters zijn personeel dat beoordeeld en geёvalueerd dient te  
     worden op hun functie-uitvoering. Klachten dienen grondig  
     onderzocht te worden en als die langdurig aanhoudend zijn moeten  
     er consequenties op volgen. 

 
11.  Nieuwe wetgeving 

11.1 Immigatiebeleid 
Het Swiss-model in de Landsverordening Toelating en Uitzetting 
(LTU) moet de basis blijven van het beleid; nieuwkomers worden 
toegelaten als gastarbeiders voor een periode van drie (3) jaar  
 zonder titel op gezinshereniging, burgerschap, paspoort,    
 pensioen of stemrecht. 

11.2 Australisch model 
Daarnaast moet gekeken worden naar het Australisch model.   
Dat is gebaseerd op uitzetting van illegalen die gelijk hun kans om 
ooit een verblijfsvergunning te verkrijgen, verspelen en het 
toekennen van punten voor hoge opleiding, goed cv, kans op 
arbeidsmarkt etc. Als iemand iets kan toevoegen aan Aruba – een 
ambitie,  een mogelijkheid tot iets, financiёle draagkracht, je hebt 
geld – dan kan toegang gegeven worden.  De eerste tien jaar mag 
geen gebruik gemaakt worden van het sociale vangnet en wordt 
het Nederlanderschap niet gegeven. Aan kanslozen worden geen 
toegang of vergunningen gegeven.     

      11.3 Ontslagwet  
PUEBLO PROME wil aandacht geven aan het Deense systeem 
waar het ontslaan van mensen makkelijker is ter wille van de  
werkgelegenheid omdat de ervaring leert dat Deense werkgevers 
door die flexibiliteit eerder geneigd zijn mensen in vaste dienst  
aan te nemen. Medewerkers dienen te worden doorbetaald 
totdat zij opnieuw geplaatst zijn bij een nieuw bedrijf. Aldus wordt 
het recht op werk gerealiseerd maar is er flexibliliteit over waar 
dat werk is.  

11.4 Wetgevingsjuristen 
Het huidige tekort aan wetgevingsjuristen waardoor er grote 
acute achterstand is t.a.v. de modernisering van van de 
wetgeving, dient als een prioriteit opgelost worden mede gezien  
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de nieuwe wetgeving die vereist wordt in alle hier genoemde 
punten. 

11.5 Sexuele delicten 
Voor sexuele delicten speciaal met kinderen zullen veel 
zwaardere straffen opgelegd moeten worden dan thans het geval 
is. Minimumstraffen dienen wettelijk vastgesteld te worden. 

11.6 Illegalen 
Illegaal betekent in strijd met de wet. Het illegaal binnenkomen 
op Aruba om hier te blijven is strafbaar. Illegalen dienen te 
worden uitgezet. Illegalen verspelen hun kans  op een 
verblijfsvergunning en om ooit op Aruba te mogen wonen en 
werken.  

11.7 Stemmen van Arubanen in Nederland 
PUEBLO PROME zal ervoor zorgen dat in Nederland verblijvende 
Arubaanse burgers hun recht om elke vier jaar deel te nemen aan 
de parlementaire verkiezingen van Aruba, in Nederland kunnen 
uitoefenen. 

       11.8 Geregistreerd partnerschap 
                       Zolang Aruba nog geen wet heeft die het voor paren van gelijk    
                       geslacht mogelijk maakt om met elkaar in het huwelijk te treden,  
                       zal Land Aruba niet langer doorgaan onrechtmatig te handelen  
                       door aan paren van gelijk geslacht niet de mogelijkheid te bieden  
                       een geregistreerd partnership aan te gaan. Het wetsvoorstel voor 
                       de invoering van het geregistreerd partnership zal aanvaard  
                       moeten worden om te voldoen aan het Europees Verdrag voor de  
                       Rechten van de Mens (EVRM), en als erkenning van de emotionele  
                       waarde en de voordelen bij het pensioenrecht, fiscaal recht en  
                       erfrecht. 
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HET GROTE SCHANDAAL VAN ARUBA 
 
 

 
 
Het is droevig gesteld met de departementen van infrastructuur, milieu en energie.  

• De afdeling infrastructuur is jarenlang misbruikt voor grootschalige fraude en 
corruptie met handel in overheidsterreinen 

• De Arubaanse NGO’s hebben nimmer voldoende kans gekregen op inspraak 

• De Arubaanse stranden zijn in sneltempo met een derde gereduceerd 

• Het zeewater is vervuild 

• De zeebodem is vies en drappig 

• Het volkomen gebrek aan afvalverwerking is al decennialang een groot 
gezondheidsprobleem op Aruba 

 
Jarenlange verwaarlozing is de trieste realiteit.  
Infrastructuur was de schatkist voor corrupte ministers, NGO’s hadden niets te vertellen  
over ons milieu en energiebeleid is er nimmer geweest. 

 

 
Door corrupte ministers 
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Parkietenbos 

 

 

NGO’s hebben NIETS te zeggen! 

 

1. Duurzaam economisch beleid  
Alles wat de regering doet moet gebaseerd zijn op respect voor het 
milieu en de erkenning van het belang van de natuur voor ons leven. 
Een regering moet dusdanig handelen dat alles van de natuur, lucht, 
zee, water, grond en stranden, duurzaam schoon blijven en dat wij de 
natuur geen permanente schade aan mogen doen. Afvalverwerking 
speelt bij dat gewenste handelen de grootste rol. Afvalverwerking en 
de raffinaderij zijn de grootste uitdagingen voor het milieu op Aruba 
en PUEBLO PROME zal de problematiek van afvalverwerking 
onmiddellijk aanpakken en oplossen zonder dat misdadige 
commerciële belangen van een minister voorrang krijgen. 
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        2. Inspraak via de Nationale Dialoog 

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de sector 
Infratructuur en Energie, gestructureerd maandelijks overleg 
plaatsvinden met de minister van Infratructuur en Energie om 
gebaseerd op inspraak tot maandelijkse afspraken te komen over het 
te volgen beleid en de vooruitgang op het gebied van infrastructuur 
en energiebeleid.  
 

3. Energiebeleid  
 
ARUBA MOET NU GROOTSCHALIG OVERSTAPPEN OP SCHONE 
ENERGIE OM WILLE VAN DE NATUUR, DE KWALITEIT VAN DE LUCHT 
OM ONS HEEN, DE GEZONDHEID VAN DE BURGERS EN DE 
PRIJSVERLAGING VAN ELEKTRICITEIT. 
 
HUIZEN EN BEDRIJVEN MOETEN OVERSTAPPEN OP ZONNE-en 
WATERENERGIE EN ELMAR MOET EEN NIEUWE ORGANSATIE 
WORDEN DIE DAAR OP INSPEELT! 

 

• Het beleid van de nieuwe regering zal gericht moeten zijn op 
energiebeleid in plaats van klimaatbeleid. Energie heeft in de 
19e eeuw geleid tot de grote welvaart van de Westerse wereld,  
energie behoort nu tot de noodzakelijke eerste 
levensbehoeften en dient dus allereerst betaalbaar te zijn. Bij 
het zoeken naar betaalbare energie zijn de belangrijkste opties 
hydro-energie (zie Colombia, Panama, Suriname, Canada), 
inverter airco’s, elektrische auto’s, vloeibaar of geperst  gas 
(CNG), ocean thermal energy conversion/oceanenergy (OTEC),  
seawater based airconditioning (SWAC), en ISCP-project met 
spiegels en zonnetorens. Installeer nieuwe technologiën zoals 
koud zeewater voor het koelen van gebouwen (cold water 
refrigeration). Dat betekent minder elektriciteitsgebruik en 
lagere kosten van airconditioning.  
 

• Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS, cijfers uit 
2011) telt Aruba ongeveer 50.000 privévoertuigen, 3600 
huurwagens, 1800 motoren, 1000 vrachtwagens, 450 
overheidsauto’s en 400 taxi’s. Dat zijn enorme aantallen voor  
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een klein eiland. Alle gebruiken vervuilende benzine, gevaarlijk 
voor de kwaliteit van lucht. Het is de plicht van de regering te 
zorgen voor niet-vervuilende energie voor auto’s en motoren 
en ook aan die plicht zal PUEBLO PROME voldoen.  
 

• Er liggen enorme kansen voor de hotelindustrie om te 
bezuinigen op energie door gebruikmaking van de nieuwe 
technieken en van ELMAR zal gevergd worden daar volledig 
aan mee te werken en de eigen organisatie aan te passen.   
 

• PUEBLO PROME zal een organisatie aanstellen om Aruba te 
begeleiden naar de juiste keuzes voor energiebeleid en 
betaalbare energie zoals hydro-energie, elektrische auto’s, 
CNG-auto’s, inverter-airco’s, OTEC, SWAC, IAC.  

 

• Die instantie/organisatie zal Aruba ook begeleiden bij het 
zoeken naar oplossingen voor: 

o De steeds kleiner wordende stranden bij Tamarijn 
en Palm Beach 

o Het vervuilde zeewater bij Palm Beach 
o De drappige zeebodem bij Palm Beach  

 
4. Water- en elektriciteitstarieven 

PUEBLO PROME staat voor de verlaging van de tarieven van water en 
elektriciteit voor de bevolking. Die verlaging moest al plaatsvinden in 
2018 toen de olieprijs omlaag ging van 90 dollar per barrel naar 60 
dollar! Elmar en WEB mogen geen bedrijven zijn met winstbejag tot 
doel! 
 

5. Serlimar 
De rol van Serlimar gaat duidelijk vastgesteld worden als de 
organisatie die belast is met één activiteit, afval ophalen.  Serlimar 
moet de beste afvalophaaldienst zijn in Aruba en Serlimar moet los 
staan van de problematiek van Parkietenbos en andere dumps. 
Serlimar moet financiële autonomie hebben, zelfstandig en niet 
afhankelijk zijn van overheidssubsidie. 
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6. Recycling 

Overal in Aruba, in alle bario’s en bij alle scholen dienen aparte 
containers te staan voor  

• Glas 

• Papier, karton 

• Etensafval, groeten, fruit, tuin 

• Blik, metaal, plastic, aluminium 

• Restafval, ijzer, spuitbussen, verfblikken 

• Papier, plastic en ijzer 
 

Aruba moet de 21ste eeuw in en het is schandalig dat geen enkele 
regering op Aruba hier ooit mee begonnen is! 
 
Bij het inleveren van gescheiden afval ontvangen burgers 
kredietbonnen voor de aankoop van water en elektriciteit!! 

 
7. Eigen compost 

ELKE burger kan bijdragen aan recycling. Van het afval van 
voedselresten, en bladeren en takken van planten en bomen kun je  
makkelijk compost maken voor het kweken van fruit en groentes in je 
eigen tuin. In South Korea wordt 95 % van voedselafval gerecycled en 
dat wordt gepromoot door de Korean Zero Waste Movement 
Network dat wasting UNCOOL maakte en ‘not wasting’ COOL! Het 
begon als een burgerinitiatief dat later ondersteund werd door de 
regering! 
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EIGEN COMPOST gaat op Aruba ontwikkeld worden als een grote 
nieuwe hobby bij elk gezin!! Net zoals in Korea en Seoul!! 
 

8. Wegwerpafval, Tene Aruba Limpi 
Via milieuwetgeving moet bereikt worden dat Aruba net zo schoon 
wordt en blijft als andere ontwikkelde landen zoals Nederland en 
Amerika. Aruba is schandalig vies, dat kan niet langer in de 21ste 
eeuw ook al met oog op het steeds groter wordende aantal 
bezoekers uit het buitenland op wie het een slechte indruk maakt.  

 
Dat kan met behulp van grote borden een ook door middel van hoge 
boetes! 

 

 
 
 

 
9. Vuilstortplaats, dumps 

PUEBLO PROME garandeert een snelle oplossing voor de 
vuilstortplaats op Parkietenbos alsmede illegale vuilstortplaatsen, de 
zogenoemde dumps. In eerste instantie zal het vuil verkocht worden 
aan Colombia en daarheen vervoerd worden. 
 

10. Parke Arikok  
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Het Nationaal Park Arikok kan uitgebreid worden tot aan  Spaans 
Lagoen zoals aanbevolen in de Structuurnota di Natuur en Landschap 
(VROM 1996). De hele Noordkust en Cero Colorado tot aan 
Noordwestpunt, inclusief de duinen bij de Light House,  moet tot 
beschermd gebied behoren.  
 
Arikok Nationaal Park moet ook veel beter en meer aangekleed 
gepresenteerd worden zodat onze bezoekers er meer van kunnen 
genieten.  
 

11. Onderwaterpark 
Er is veel belangstelling voor een onderwaterpark in Aruba. Een 
natuurreservaat met koraalrif, mangrove, vissen voor marineresearch 
en marinebiologiedoeleinden en voor liefhebbers en buitenlandse 
bezoekers.  
 

12. Eigen Plastic fabriek 
Arubaanse ondernemers zullen gemotiveerd worden om een eigen 
plastic fabriek in Aruba te openen. 

 
13. Sociale Huizenbouw 

Een regering met PUEBLO PROME zal jaarlijks 800 sociale woningen 
bouwen die ver boven het huidige lage FCCA-niveau zullen zijn met 
alle faciliteiten zoals een supermarket/eetplaats, speeltuin en 
bushalte. 
 

 



138 
 

 

 
Overal ter wereld worden er met nieuwe materialen huizen gebouwd 
op een bijzonder snelle manier, van bijzonder goede kwaliteit en 
betaalbaar. Dat is wat PUEBLO PROME beloofd te doen! 
 

14. Aanvragen land voor eigen woningbouw 
De lange wachttijden en procedures voor het verkrijgen van een 
terrein voor eigen woningbouw zullen tot het minimale terug 
gebracht worden ook voor Arubaanse studenten in het buitenland. 
Het moet mogelijk zijn voor hen om land aan te vragen zodat zij bij 
terugkeer naar Aruba hun eigen huis kunnen bouwen en intrekken. 
 

15. Aanleg van wegen 
Alle nieuwe wegen die worden aangelegd zullen zonder enige 
uitzondering van hoge kwaliteit moeten zijn, dus met een goede 
fundering, hoog percentage asfalt, aan beide kanten voorzien van 
deugdelijke en mooie ruimte voor fietsen en wandelaars, voorzien 
van beplanting, landscaping en voldoende verlichting. Anders wordt 
de straat NIET aangelegd! De cement fabriek in Aruba zal cement 
van een veel betere kwaliteir MOETEN leveren! 
Waar huizen gebouwd mogen worden, moeten verharde wegen 
aangelegd zijn of worden! 
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16. Regenwater 

Vreemd genoeg doet Aruba NIETS met het gratis regenwater dat de 
natuur ons levert. Regenwater kan makkelijk opgevangen worden (te 
denken valt aan dammen en regenbakken) en gebruikt worden voor 
de auto, wc, tuin, ramen et cetera. Middels goede voorlichting zal 
Aruba daar op overstapen.  
 

17. Zandafgravingsmijnen 
De mijnen in Aruba zijn belangrijk voor onze economie. De 
zandafgraving dient voor de splitsing in zand en stenen voor asfalt, 
graniet, beton, cement; alle grondstoffen voor de bouwsector. De  
continue problematiek dient snel en effectief opgelost te worden 
zodat de rust terugkeert in de betrokken bario’s in Aruba. 
 

18. Verfraaiing van Aruba 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

De bevolking zal geïnspireerd moeten worden om de grond voor en naast 
woonhuizen te verfraaiien met kiezelsteen en enkele kleurrijke planten en 
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middels een verordering zullen alle verfoeilijke kabels, elektriciteitskasten en 
verroeste airco units uit het zicht verwijderd moeten worden e.e.a met een 
jaar notice, aanzeggingstijd voor de burgers.   
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• Aan de handel en aan individuelen moeten aantrekkelijke 
incentives geboden worden voor het restaureren van alle 
vervallen panden op Aruba, zowel in de binnenstad als 
daarbuiten. 
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• De architectuur op Aruba zal naar een veel hoger niveau 
gebracht moeten worden. Er komt een grote rol voor de 
Schoonheidscommissie. Er moeten mooiere huizen, gebouwen, 
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kantoren, winkels, hotels, restaurants gebgouwd moeten 
worden en de Schoonheidscommissie dient dit te coöordineren 
met onze achitecten. Architectuur, ontwerpen en vooral 
kleuren kunnen zorgen voor een cultureel aspect dat 
belangrijk is voor het toerisme zie het succes van Santorini, 
Amsterdam, New Orleans. 

 
19. Groene zones 

Bij het thema van verfraaiing van Aruba behoort uiteraard ook het 

aanleggen van veel meer groene zones in Aruba. Er zijn heel veel 

bomen en planten die groeien zonder water en de aanleg daarvan 

heeft grote waarde voor het milieu en de levenskwaliteit van 

mensen. Een groene leefomgeving draagt bij aan goede gezondheid; 

planten en bomen produceren zuurstof en halen CO2 uit de 

atmosfeer.  

20. Openbaar vervoer 
Het Openbaar Vervoer moet dermate verbeterd worden dat de 
mensen met de lagere inkomens veel minder problemen hebben met  
het urenlange en dure transport van met name San Nicolas naar 
Oranjestad en de hotels. Beter, sneller, effectiever en goedkoper. 

 
21. Onderhoud van gouvernementgebouwen 

Het is droevig gesteld met het onderhoud van alle 
overheidsgebouwen waaronder scholen.  Er is total geen onderhoud 
en overheidsgebouwen, alle scholen inbegrepen, zijn in staat van 
groot verval. Er dient onmiddellijk een dienst binnen DOW 
aangewezen te worden voor onderhoud en reparaties aan en binnen 
alle overheidsgebouwen, de Dienst Onderhoud Overheidsgebouwen 
(DOO).  
Binnen elke overheidsdienst zal een topfunctionaris de additionele 
taak van superintendent/assetmanager op zich nemen en 
verantwoordelijk zijn voor onderhoud, reparaties en schoonhouden 
van buiten- en binnenkant gebouw. 
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K. SPORT 

SPORT IN DE 21STE EEUW: FYSIEKE GEZONDHEID VOOR HET LEVEN! 

De Arubaanse bevolking doet te weinig aan lichaamsbeweging en Arubanen hebben te 

veel een zittend leven. 50% van de bevolking lijdt aan overgewicht met alle kwalijke 

gevolgen voor onze gezondheid.  

Naast de bevordering van fysieke gezondheid heeft sport positieve aspecten op de  

geestelijke en intellectuele  gezondheid van mensen en kinderen.   

PUEBLO PROME zal er daarom voor zorgen dat fysieke opvoeding, fysieke activiteiten, 

sport en gymtraining alle aandacht krijgen op scholen. Kinderen zullen op Aruba zowel 

intellectuele/ geestelijke als lichamelijke opvoeding krijgen! 

Het sportbeleid moet anders, de laatste 12  jaar is er geen sportbeleid geweest en er is 
geen onderhoud geweest aan sportfaciliteiten. Van de 45 miljoen inkomsten van Lotto pa 
Deporte gaat er uiteindelijk slechts 3 miljoen florin naar de subsidiecommissie via 
Canadian Bank Note voor bijdragen aan slechts enkele gepriviligeerde sportfederaties. 

 
1. Inspraak  

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de minister van 

Sport en de verschillende sportorganisaties gestructureerd 

maandelijks overleg plaatsvinden om tot maandelijkse afspraken te 

komen over het sportbeleid en de vooruitgang van sport in Aruba. 

Samen met de sportorganisaties bereikt PUEBLO PROME  geluk en 

welzijn voor de bevolking d.m.v. de beoefening van sport.  

 

2. Sport en fysieke opvoeding op school 

2.1 Vanaf een jonge leeftijd op de lagere school moeten kinderen 

ervaren hoe het leren van sporten hun leven verrijkt en welke 

invloed het heeft op hun gezondheid als sport gecombineerd 

wordt met gezonde voeding en voedingsleer. Een moderne 

sportinstructeur met voedingskennis dient de oude gymleraar 

te vervangen op alle scholen en de oude gymnastiekles of 

rondjes hardlopen moet vervangen worden door fysieke 

fitnesstraining in een zaal en sporttraining buiten met als basis, 

zwemles, baseball, volleyball, tennis, basketball, badmitton, 

voetbal. Een actieplan dient per school opgemaakt te worden 

voor de implementatie van de modernisering op dit gebied.  
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2.2  Sportwedstrijden tussen scholen onderling moeten meer 

aandacht krijgen en duurzaam, met een blijvend karakter, 

georganiseerd worden.  

 

3. Sport als hobby buiten schooltijd  

Kinderen zullen op vele manieren gestimuleerd moeten worden   

om zich in te schrijven bij een sportclub. Sportverenigingen moeten 

daartoe meer toegang hebben tot scholen en kinderen 

bijvoorbeeld d.m.v. bulletinboards.  

4. Competitiesporten 
Er is een structureel en duurzaam samenwerkingsverband nodig 

tussen de verschillende sportfederaties op Aruba. Er is helaas 
teveel onderlinge strijd en rivaliteit. Federaties en hun clubleden, 
Aruba Sport Unie (ASU)  en Comite Olympico Arubano (C.O.A.) 
dienen alle samen te werken om het niveau van competitiesporten 
verder omhoog te brengen.  

 
5. Lotto pa Deporte/Canadian Bank Note 

Het contract met Canadian Bank Note dient met hoogste spoed 

opgezegd te worden.  Het is een eenzijdig contract enkel in het 

voordeel van Canadian Bank met een zeer slechte verdeling van de 

inkomsten. Het gaat om geld van de bevolking dat transparant 

beheert dient te worden onder streng toezicht van een erkend 

accountantsbureau. 

 

6. Recreatiesport 

• De minister van Gezondheidszorg en Sport zal de bevolking 

moeten inspireren meer aan lichaamsbeweging, sport en 

gezonde voeding te doen. Aruba dient zich te herstellen van 

“One Heavy Island” naar “One Healthy Island”, een eiland 

met een gezonde bevolking die de healthy lifestyle leeft! Een 

bevolking die sport beoefent als een mooie 

vrijetijdsbesteding! 
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• Gezonde voeding en lichaamsbeweging hebben een enorme 
positieve invloed op iemands gezondheid en daardoor ook op 
de uitgaven van de AZV.  Het is de hoogste tijd om de 
Arubaanse bevolking voorlichting te geven over gezonde 
voeding. Door middel van een video die op scholen, televisie 
en sociale media vertoond  wordt, door lessen gezonde 
voeding in het curriculum van scholen te zetten, 
voorlichtingsavonden in de bario’s, door een simpel effectief 
boekje over gezonde voeding overal te verspreiden, et cetera. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Olympische Spelen 

Er dient een heel ander beleid te komen inzake participatie aan de 

Olympische Spelen en de vertegenwoordiging van Aruba in 

internationale sportcommissies en –federaties. Aruba heeft een 

wisseling van de wacht nodig bij het Comite Olimpico Arubano en 

Aruba’s sportbeleid moet veel meer inclusief zijn, aandacht en geld 

rechtvaardig verdelen over meer sporten zonder 

voorkeursbehandeling aan de steeds bevoordeelde zwemsport. 

 

8. Top professionals 

Tot het beleid van de minister van Sport zal bij PUEBLO PROME ook 

behoren het over laten komen van de beste sport professionals van 

de wereld op het gebied van baseball, voetbal, watersporten, 

basketball, gymnastiek, athletiek, judo, tennis, golf, voor 

demonstraties, lesgeven en motivatie en inspiratie. 
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L. MANEHO CULTURAL   
 
ARUBAN CULTURE RESIDES IN THE HEARTS OF ARUBAN PEOPLE 
THERE IS NOTHING LIKE ARUBA 
 

 
 

1. Drie fundamentele principes 
 

1.Cultuur is vast verbonden aan ons onderwijs en cultuurbeleid 
gaat samen met onderwijsbeleid. Onze cultuur moet een 
belangrijk onderdeel zijn van het onderwijs en ons 
onderwijssysteem.           

 
2. Cultuur is ook direct verbonden aan het toerisme. Toerisme, 
onze grootste en belangrijkste economische activiteit, is voor een 
groot deel afhankelijk van wat wij aan cultuur aanbieden. 
Toeristen willen graag lokale culturen leren kennen, onze 
geschiedenis, ons cultureel erfgoed, artiesten, muziek, folklore, 
natuur, levensstijl, diversiteit, gewoonten en tradities.  
 
3.Onze cultuur is multicultureel; een goed beleid van cultuur laat 
enerzijds de waardering zien voor onze eigen Arubaanse identiteit 
en anderzijds openheid voor positieve invloeden van andere 
culturen van hier al lang gevestigde nationaliteiten. 
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2  Inspraak bij PUEBLO PROME 

Als onderdeel van de Nationale Dialoog zal tussen de minister van 

Onderwijs en Cultuur en de belangengroepen binnen de culturele 

sector gestructureerd maandelijks overleg plaatsvinden om tot 

maandelijkse afspraken te komen over het cultuurbeleid. Mensen 

en organisaties hebben het recht van inspraak en samen met de 

cultuurvertegenwoordigers bereikt  PUEBLO PROME nieuwe en 

sterke groei voor de sector cultuur.  

22. Inventariseer onze cultuur 
PUEBLO PROME zal een staat laten opmaken van alles wat de 
Arubaanse cultuur omvat, instanties, stichtingen, gebouwen, 
plaatsen, artiesten, dansscholen, balletscholen, muziekscholen, om 
van daaruit te bekijken hoe de overheid weloverwogen steun kan 
geven in welke vorm dan ook. 

 
23. Culturele events en shows 

Het is vervolgens belangrijk om te bepalen hoe wij ook onze 
bezoekers kunnen laten genieten van onze cultuur. Om te beginnen 
zal er een vaste avond in Caya Betico Croes, Oranjestad komen als 
een Night On The Town voor alle buitenlandse bezoekers en voor 
onze bevolking. Winkels blijven open, om de 20 meter een culturele 
event, muziek door onze lokale artiesten, studenten van de 
muziekschool, salsa-tango-, flamengo-mariachishows met Paella en 
Sangria en alles wat van Aruba is met een Latin touch erbij.  
 

24. Televisie en TeleAruba 
Het beleid bij TeleAruba is onaanvaardbaar slecht en geen enkele 
regering heeft daar ooit verbetering in aangebracht. Het basis 
televisiepakket dat verkocht wordt door Setar heeft 40 schandalig 
slechte kanalen, dat dient omgebouwd te worden tot een 
aantrekkelijk pakket waar de Arubaanse bevolking met veel 
genoegen naar kan kijken.  Het pakket dient filmkanalen van kwaliteit 
te hebben alsmede meerdere educatieve kanalen, 
geschiedeniskanalen, cultuurkanalen etcetera. Een commissie wordt 
door PUEBLO PROME ingesteld om het televisiepakket en het beleid 
van TeleAruba drastisch te verbeteren om tot een moderne nationale 
televisie te komen waar de bevolking iets aan heeft en de 
mogelijkheden van moderne technieken zoals IPTV en VoD moeten 
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daar onderdeel van zijn. Zo doorgaan is puur geldverspilling en geen 
optie! 
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M. SLOTWOORD: DE WEG NAAR POLITIEKE VERNIEUWINGEN EN  
       INTEGRITEIT BINNEN DE OVERHEID 

 

    

 

1. Goed bestuur, bon gobernacion 

Bon Gobernacion is veel meer dan de leuze die we elke vier jaar weer te 

horen krijgen bij nieuwe verkiezingen.  Na die verkiezingen wordt er 

niets meer aan gedaan en verandert er niets.  

Bon Gobernacion is op Aruba niets anders dan een loze leuze! 

Verkiezingsprogramma’s staan gewoonlijk vol met wat loze taal, wat 

algemeenheden zonder enige onderbouwing  en we kunnen dat beter 

‘kretologie’ noemen zoals moderne middelen invoeren, het ‘menselijk 

kapitaal’ verbeteren, onderwijs gericht op de kenniseconomie, een 

verbeterd  immigratiebeleid, koopkracht van de burger herstellen, 

kwalitatieve groei, een efficiënte overheid, zonder aan te geven wat 

precies en hoe men dat wil bereiken.  

Vanaf 1986 en het begin van de Status Aparte van Aruba binnen het 

Koninkrijk hebben we ervaren hoe afwisselende groene en gele 

regeringen van alles beloven aan de bevolking maar die beloftes 

vervolgens niet nakomen. Men belooft verlaging van de water- en 

elektriciteitstarieven, verbetering van het onderwijs en de 

gezondheidszorg, diversificatie van de economie maar na de 

verkiezingen gebeurt er helemaal niets mee. 

Elke vier jaar wordt  ons Bon Gobernacion beloofd, integriteit en dat de 

mens centraal staat maar eenmaal is de regering gevormd en zitten de  
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gekozen volksvertegenwoordigers als minister op hun stoel, vergeten zij 
al hun beloftes. Stellen hun familieleden aan op hoogstbetaalde posities, 
doen autoritair whatever zij willen, verhogen de belastingen en nemen 
medidas tegen de burgers.   
Sinds de sluiting van de raffinaderij in 1985 is Aruba financieeL steeds 
verder leeggerooofd en achteruit gegaan door onze politici. Politici van 
de twee grote traditionele partijen hebben dit eiland verruïneerd door 
grootschalige fraude, corruptie en (financieel) wanbeleid.  

 

ZELFVERRIJKING D.M.V. CORRUPTIE HEEFT ERNSTIGE GEVOLGEN VOOR DE 

GEMEENSCHAP: 

• CORRUPTIE SCHRIKT INVESTEERDERS AF 

• CORRUPTIE VERZWAKT ECONOMISCHE GROEI 

• CORRUPTIE ONDERMIJNT DE RECHTSSTAAT 

• CORRUPTIE ONDERMIJNT HET “WIJ” GEVOEL, DE EENHEID 

• CORRUPTIE VERTROEBELT DE RELATIE MET HET KONINKRIJK 

Na juni 2021 zal het de taak zijn van PUEBLO PROME om Aruba te 

herstellen van de terreur van corruptie, louche sponsoren, misdadigers 

en de onderwereld. 

PUEBLO PROME kan die taak aan, PUEBLO PROME is daar juist voor   

opgericht!!  

De voornaamste reden voor de oprichting van PUEBLO PROME is om de 

noodzakelijke vernieuwing in de politiek te realiseren en het politieke 

systeem van nepotisme, clièntelisme, eigenbelangenbeleid, zelfverrijking 

en corruptie te veranderen.  

PUEBLO PROME wil daadwerkelijk deugdelijk, transparant, integer, 

professioneel en rechtvaardig bestuur op Aruba vestigen en daartoe een 

groot aantal nieuwe spelregels vastleggen in het Statuut zodat die regels 

vastliggen en geen enkele politieke partij of welke politicus dan ook, 

daar nog van kan afwijken zodat de Arubaanse bevolking EINDELIJK de 

garantie heeft van Goed Bestuur op Aruba. 
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PUEBLO PROME BANT FINANCIEEL WANBELEID EN CORRUPTIE UIT 

DOOR: 

 
1. FINANCIEEL WANBELEID TE VOORKOMEN DOOR VASTLEGGING VAN    

        ALLE SPELREGELS IN HET STATUUT en additionele wetgeving. 
 

2. CORRUPTIE TE VOORKOMEN DOOR EEN SNOEIHARD ANTI- 
                CORRUPTIEBELEID. Een krachtig anticorruptiebeleid is essentieel voor 
                de deugdelijkheid van het bestuur. 

 
 
 

                                     
 
 

 
2. Het Statuut      

 
Vastgelegd in het statuut moeten worden: 
 
1. Begrotingstekorten 

De normen voor maximum begrotingstekorten (3%) en 
overheidsschulden (45% van BBP) als begrotingsregels in de 
Staatsregeling verankeren met het toezicht op de naleving van de 
begrotingsregels en het begrotingsbeleid door een vast onafhankelijk 
College van Toezicht van de Koninkrijksregering (CAft). 
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        2. Personeelsbestand van de overheid 

Het maximum personeelsbestand van de overheid dat op 3500 
vastgelegd moet worden. Nepotisme wordt wettelijk verboden. 
 

         3. Het Openbaar Ministerie 
De wettelijk geregelde en gegarandeerde onafhankelijkheid van en 
toezicht op  het Openbaar Ministerie door het Koninkrijk. 
 

          4. Onafhankelijke Hoge Colleges en instanties 
De wettelijk geregelde en gegarandeerde politieke onafhankelijkheid 
van en het  toezicht op: 

 
Departement van Financiën  
Centrale Accountants Dienst (CAD) 
Sociaal Economische Raad (SER) 
Raad van Advies (RvA) 
Algemene Rekenkamer (AR) 
Centraal Bureau Statistiek (CBS) 
Centraal Plan Burau (CPB) 
Centrale Bank van Aruba (CBA) 
Departement van Personeelszaken 
Parlement van Aruba 
Ombudsman 

 
3. Anticorruptiebeleid 
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Een krachtig anticorruptiebeleid is essentieel voor het bereiken van 
deugdelijkheid van bestuur. Het gaat daarbij om maatregelen om  
corruptie te voorkomen en te bestrijden en het bevorderen van 
integriteit,  eerlijkheid en openheid. 

 
Dit betreft iedereen die betrokken is bij het openbare bestuur, zowel 
ambtenaren, bestuurders als politici. 

 
Het gaat om regels, maatregelen, nieuwe wetten en gedragscodes. 

 
 3.1 Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie 

Aruba heeft nimmer het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
corruptie (UNCAC) erkend! Dat is het eerste dat onmiddellijk dient te 
geschieden omdat het internationaal als zeer fundamenteel wordt 
beschouwd en het ook een teken aan de wand is geweest dat alle 
voorgaande regeringen van AVP en MEP dit verdrag nooit hebben 
willen erkennen! 
 

  3.2 CAft Koninkrijksinstituut 
De rol van CAft wordt uitgebreid zodat CAft als onafhankelijk 
Koninkrijksinstituut  tevens het mechanisme is dat ervoor waakt dat het 
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie uitgevoerd en 
nageleefd wordt en dat alle regels en wetgeving over het nieuwe beleid 
van deugdelijk, eerlijk, transparant en rechtvaardig bestuur worden 
nageleefd. 

            
 

3.3 Nationale Ombudsman 

• Voor vermoedens van ambtelijke fraude en corruptie en voor 
alle andere klachten tegen de overheid  kan de burger terecht 
bij de Nationale Ombudsman.  

• De Nationale Ombudsman heeft een eigen Corruptie 
Onderzoeks Team (COT). 

• Burgers kunnen een One-Stop Corruption Reporting Center 
bellen in de locatie van de Ombudsman. 

• Voeg op basis van een formele wet in de geest van art.IV.9 van 
onze Constitutie, een Integriteitscommissie toe aan de  
Nationale Ombudsman waar in een vroeg stadium vermoedens  
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van corruptie gemeld kunnen worden voordat de corruptie een 
feit wordt.  

 

  3.4 Partijfinanciering en sponsorenbeleid  
Het wettelijk regelen van  partijfinanciering en sponsorenbeleid en 
wettelijke regelingen voor het onmiddellijk vervolgen van fraude   
en corruptie binnen de overheid en tussen overheid en sponsoren, 
partijfinanciers met hoge strafsommen, boetes en onmiddellijke 
suspencion tijdens een officieel onderzoek 
 

a.  Screening van ministers, opleidings- en kwaliteitseisen 
Aan het bekleden van de posities van  ministers, parlementariërs en  
hoofden van dienst zullen eisen gesteld worden aan opleiding, 
bekwaamheid, antecedenten en bewezen integriteit. Ministers en 
parlementariёrs dienen voorbeelden voor de maatschappij te zijn 
aan wie hoge eisen van opleiding (HBO-niveau voor ministers) en 
gedrag gesteld dienen te worden. 

 
  3.6 Financiële antecedenten  

Het Openbaar Ministerie zal onderzoek doen naar de financiële 
antecedenten van ministers, parlementariërs, hoofden van dienst, 
ambtenaren en hun directe aanverwanten. Kandidaat ministers 
moeten opagave doen van hun financiële positie en mogelijke  
belangenconflicten vóór hun aanstelling. 

 
  3.7 Gedragsregels 

Er zal een gedragscode komen voor ministers, parlementariёrs en   
overheidsfunctionarissen. Onderwerpen zoals het maken van valse 
beloftes, het aannemen of contracteren van familieleden, het 
toekennen van hoge vergoedingen en het loyaal zijn aan de 
gekozen minister ongeacht zijn politieke kleur, zullen aan bod 
komen in de gedragscode net zoals belangenverstrengeling, 
geschenken, diensten en uitnodigingen, bestuurlijke uitgaven, 
onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen en 
de modelgedragscode voor overheidsfunctionarissen.   
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3.8   Klokkeluiders  
Een wet over klokkeluiders zal regelen dat mensen zonder enige 
angst voor represailles aangifte kunnen doen wanneer er 
vermoedens zijn van fraude en corruptie. De ambtelijke 
zwijgplicht zal dan niet toepasselijk zijn en zelfs omgedraaid 
worden tot een wettelijke aangifte- en spreekplicht.  

 
De klokkeluider dient wettelijk beschermd te worden en kan zijn 
werk niet verliezen wanneer hij vermoedelijke fraude en corruptie 
rapporteert. 
 
Ambtenaren kunnen zelfs open staan voor plichtverzuim indien zij 
vermoedens van fraude en corruptie niet rapporteren. 

 
3.9  Ontzegging    

Het recht om op de lijst van een politieke partij te staan kan 

ingetrokken worden voor personen die zich hebben schuldig 

gemaakt aan corruptie, diefstal, vervalsing van documenten, of 

andere delicten die het moreel ongewenst maken dat iemand het 

ambt van een publieke functie bekleed.  Dit kan door uitbreiding 

van artikel 4 van onze Kiesverordering (Lv. van 3 november 1987, 

A.B. 1987,110). 

 
   3.10 Het functioneren van de ministers  

Het functioneren van de ministers en hun accountability komt 

onder voortdurend toezicht d.m.v. additionele wetgeving om 

corruptie binnen de overheid te elimineren.  

 

   3.11 Schorsing 

Een nieuwe wet conform de gedachte van artikel 2 lid b en 87 

e.v van LMA, juncto art.86 di Codigo Penal (manera cambia den 

Ab. 1999 no 24), regelt de schorsing zonder betaling van een 

minister of parlementarier in functie gedurende een onderzoek  
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naar fraude, corruptie, belangenverstrengeling, machtsmisbruik, 

zelfverrijking tot vaststaat dat hij onschuldig is. Dit is een 

ordemaatregel om het onderzoek mogelijk te maken.  

   3.12 Ontslag 

Een parlementariër die schuldig wordt bevonden van een misdrijf, 

dient zijn zetel in te leveren. 

 

   3.13  Immuniteit 

De opheffing van de immuniteit van ministers en parlementariёrs 

en de wettelijke aansprakelijkheid voor flagrante fouten, zowel 

civielrechtelijk als strafrechtelijk.  

 
     3.14 Sancties 
 

                            

 

Het opleggen van persoonlijke sancties wanneer ministers hun 
door de Staten goedgekeurde budgetten overschrijden 

 

          

4.Volksraadpleging of referendum 
In de moderne maatschappij moet er ruimte zijn voor de kiesgerechtigde 
burgers om hun stem ook uit te brengen gedurende de vierjarentermijn 
van een regering om te voorkomen dat een regering meent een 
mandaat voor alles en nog wat te hebben. De door de regering 
vermeende mandaten kunnen alleen effectief bestreden worden door 
een systeem van volksraadplegingen of referendum. 
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5.Controle op de regering  

De wettelijk geregelde en gegarandeerde politieke onafhankelijkheid van 

het parlementen en het voorkomen van stempelparlementen; het 

verbieden en voorkomen van het monistisch functioneren van het 

parlement. 

6.Stichtingen 
Wet op stichtingen; het transparant zijn van alle UBO’s, Utimate 
Beneficiary Owners van stichtingen, nv’s, organisaties. 

 
7.Kiesstelsel 

Modernisereing van het kiesstelsel, kiessysteem en de herziening van 
het systeem van de restzetels. 

 
8..Het rapport Calidad 

Het rapport Calidad van de Arubaanse werkgroep Deugdelijkheid van 
Bestuur uit 1997, zal als leidraad dienen voor de wettelijke  
aanpassingen en uitbreidingen die er zullen moeten komen inzake 
Deugdelijk Bestuur op Aruba. 

 
9.Commissie 

Onmiddellijk na de statenverkiezingen van september 2021 zal een 
werkgroep gevormd worden tussen Aruba en Nederland om 
bovenstaande vernieuwingen vast te leggen in wetgeving danwel in het 
Statuut 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


