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Geef ons groen licht
Dankzij uw steun heeft de AVP als regeringspartij Aruba acht jaar mogen dienen. Sinds
2009 hebben wij onafgebroken gewerkt om ons land beter, mooier en sterker te maken.
Er zijn nu weer verkiezingen en opnieuw vragen wij uw steun om door te mogen gaan.
We hebben veel bereikt, we willen nog veel meer bereiken. Om ons optimaal voor te
bereiden op een nieuwe periode hebben we wederom nadrukkelijk goed naar u willen
luisteren. Gedurende deze hele regeerperiode, hebben de leden van het Kabinet en onze
Statenfractie overal op het eiland hun oor te luister gelegd. Vervolgens heeft de actie
1000Voz ons een scherp inzicht gegeven. Niet alleen in uw zorgen en kritiek maar ook
waar u tevreden over bent en ons aangemoedigd heeft om door te gaan. Dank daarvoor!
In de afgelopen acht jaar hebben we bepaald niet stil gezeten. Het is overal te zien.
Er is veel tijd en moeite gestoken in het opknappen van oude wijken. Veel wegen zijn
aangelegd of gerepareerd, stof is vervangen door fietspaden, trottoirs en groene parken
en perken. Er is overal straatverlichting aangebracht en MFA’s werden geopend. Onze
wijken zijn daardoor veel veiliger en gezelliger geworden.
De containerhaven is verplaatst. Zowel Oranjestad als San Nicolas kregen een make-over.
Het Horacio Oduber Hospitaal kreeg een nieuwe vleugel en 70 scholen zijn gerenoveerd.
Al deze projecten en de vele andere, leveren werkgelegenheid op en dragen bij tot een
betere service van de overheid aan de burger.
Andere dingen zijn minder zichtbaar, zoals veel gezondere overheidsfinanciën, met
volgend jaar zelfs een overschot. Het pensioenstelsel is gered waardoor de maandelijkse
uitkeringen van 20.000 gepensioneerden zekergesteld werden. De koopkracht van vele
duizenden mensen in de private sector werd ondersteund door een reparatietoeslag
en bovendien kunnen alle werknemers buiten de overheid nu een pensioen opbouwen
door de introductie van een Algemeen Pensioen.
Op groen gebied werd trouwens heel veel ondernomen. De AVP doet zijn kleur eer aan.
Overal zijn er groene energieprojecten. Van grote zoals de windmolen- en zonnepanelen
parken, tot minder grote als zonnepanelen op scholen. De Universiteit van Aruba
kreeg een Groene Faculteit. En ons eiland heeft zichzelf als testmarkt ontwikkeld
voor groene technologie. De heropening van de raffinaderij brengt nu al veel nieuwe
werkgelegenheid, maar de processen daar zullen ook groener zijn dan ooit tevoren.
Natuurlijk is nog niet alles gelukt en sommige zaken kunnen beter. Een land is nooit af.
Maar het enthousiasme en de ambitie van de AVP onder leiding van Mike Eman zijn groot
om nog eens vier jaar Aruba de wind in de rug te geven. Met solide financieel beleid,
maar ook met sociale warmte en een scherpe economische blik willen wij Aruba nog
fijner maken voor de Arubanen en nog aantrekkelijker voor de honderdduizenden gasten
die wij elk jaar mogen ontvangen.
De afgelopen acht jaar waren inspannend, maar zeer de moeite waard. Nu moeten we
gaan profiteren van al het goede werk en de investeringen die we gedaan hebben. De
vooruitging die we geboekt hebben, moet voelbaar worden in alle huizen van Aruba.
Daarom vragen wij weer uw steun. Geef ons uw vertrouwen om ook de komende vier jaar
enthousiast en voor iedereen Aruba te dienen. Geef ons groen licht.

Mike Eman
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Inleiding
In de afgelopen acht jaar is
door twee kabinetten met
AVP-signatuur veel bereikt.
In de komende jaren zal
deze vooruitgang voelbaar
worden voor elk gezin, in
elke wijk.
Wat willen we bereiken?
We hebben Aruba weer vlot getrokken en grote
uitdagingen aangepakt; de landsfinanciën
onder controle gebracht; de raffinaderij
heropend en nieuw perspectief gecreëerd voor
ondernemend Aruba.
Nu komt het moment dat iedereen op Aruba
de vruchten van onze inspanningen kan gaan
plukken.
Het uiteindelijke doel van onze partij is een
veilig land, waar iedereen rechtvaardig wordt
behandeld, waar iedereen wordt omarmd en
gelijkwaardig is. Waar we ons welzijn delen
en onze kansen op een beter leven kunnen
benutten.

Dat betekent dat we moeten
blijven investeren in de
toekomst van Aruba. Elke
stap die we zetten brengt
ons dichter bij een duurzame
toekomst voor gezinnen,
onze leefomgeving en
economische ontwikkeling.
Onze belofte aan Aruba is:
kansen, voorspoed en geluk
voor elke burger van Aruba,
voortbouwend op het werk
dat we hebben verricht in de
afgelopen jaren.
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Onze aanpak
De komende jaren bestaat uit een 4 punten programma
met positieve en tastbare resultaten voor iedereen:

1. Welvaart

2. Samen Leven

3. Kansen

4. Stabiliteit

Welvaart voor een ieder:
versterking en verbreding van
onze economie gericht op een
duurzame toekomst voor elk
individu en gezin.

Creëren van kansen voor
iedereen: aanmoedigen
van de midden groepen,
de dragers en doeners in
onze maatschappij en het
beschermen van de minder
sterken (alleenstaande
moeders, ouderen en gezinnen
met een minimum inkomen).

Stimuleren van een bruisende
samenleving: veilige, gezonde
en groene buurten; goed
onderwijs en gezondheidszorg
en maatschappelijk betrokken
burgers.
Inzetten op een vitale overheid:
stabiele overheidsfinanciën
met budget discipline en
een efficiëntere en betere
service; de overheid dichter
bij de burger brengen en meer
doelmatigheid en transparantie
door innovatie.

De AVP zet in op heldere doelstellingen en tastbare resultaten waar
gezinnen profijt van zullen ondervinden. De laatste acht jaar laten
zien dat AVP doelgericht werkt en derhalve uw vertrouwen waard is.
Voor de volgende vier jaar hebben wij een aantal stevige,
ambitieuze, innovatieve ideeën en plannen, allemaal gebaseerd op
onderzoek, feiten en data. Steeds hebben wij ons afgevraagd:
1. Waar staan we nu?
2. Waar komen we vandaan?
3. Welke voortgang hebben we gemaakt?
4. Hoe kunnen we de kwaliteit van het leven van elke burger op
Aruba verbeteren?
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Aruba nu

4 pilaren van Christen Democratie

Wij geloven in de kracht van Aruba om met
elkaar een betere toekomst voor onze kinderen
te bouwen. Door open te staan voor innovatie,
samen hard te werken en door voor elkaar te
zorgen.
Wij zijn trots op wat de laatste jaren op Aruba is
gerealiseerd. Samen hebben we veel bereikt. Meer
dan 70 scholen zijn gerenoveerd; vele buurten
zijn aangepakt, nieuwe wegen, nieuwe fiets- en
wandelpaden, straatverlichting en we hebben
nieuwe Multifunctionele Accomodaties gebouwd
waar mensen bij elkaar komen. We hebben
geïnvesteerd in nieuwe energiebesparende
technieken en gebruiken meer groene energie.
We hebben niet alleen de raffinaderij heropend
maar ook hebben we nieuwe kansen gecreëerd
voor ons bedrijfsleven. We hebben onze openbare
financiën op orde. Ons pensioenstelsel staat
weer stevig in de schoenen en is bovendien
uitgebreid naar iedereen die op Aruba werkt
en de koopkracht van de meest kwetsbaren is
verbeterd.

SOLIDARITEIT

GEDEELDE WELVAART

JUSTITIE

DUURZAAMHEID

De begroting van het Land Aruba zal in 2018 een
overschot hebben waardoor de staatsschuld
daadwerkelijk afneemt. Maar het aller belangrijkst
is dat we werken aan een betere kwaliteit van
leven voor onze gezinnen en hun omgeving.

Waar staat de AVP voor?
De AVP gelooft in gedeelde verantwoordelijkheid, dat is de kern van onze ideologie; onze
belofte aan Aruba en elke Arubaan is dan ook dat we te allen tijde samen zullen werken aan
een welvarend land en het welzijn van een ieder. De AVP vindt haar inspiratie in de christen
democratie. Wij geloven dat we als medemensen voor elkaar moeten zorgen en dat de overheid
zich inzet voor het algemeen belang ten behoeve van de burger. Wij geloven in een samenleving
tot stand te brengen waarin niemand achterblijft. Wij geloven dat we deze wereld slechts tijdelijk
in beheer hebben en er goed voor moeten zorgen zodat we haar beter achter laten voor onze
kinderen.
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Onze partij heeft de eer gehad om in twee
kabinetten in de afgelopen acht jaren
onvermoeibaar te mogen werken aan onze visie:
een gedeelde welvaart en welzijn voor iedereen
die op Aruba leeft. Er is een positieve verandering
gaande in Aruba. Deze AVP regering heeft Aruba
weer op de rails gezet door onze steden en wijken
te vernieuwen, te investeren in infrastructuur,
het regelen van een pensioen voor elke burger,
versterken van ons toerisme, verduurzamen
van de openbare financiën, het heropenen
van de raffinaderij en het creëren van nieuwe
mogelijkheden voor onze privé sector. Dit moeten
we nu doorzetten”.
- M. G. (Mike) Eman

Onze christen democratische inspiratie heeft ons geleid bij beleid in de afgelopen acht jaar. En die
inspiratie zal ook onze basis zijn in de komende jaren. Het zit in onze genen om bij onze aanpak telkens
de vraag te stellen: hoe helpt dit beleid bij het lange termijn welzijn alle Arubanen.

Aruba Toen
Onze startpositie was slecht in 2009. De globale
economische en financiële crisis in 2008 heeft
Aruba extra hard geraakt. Het Land Aruba raakte
20% van zijn inkomsten kwijt. Het toerisme zakte
in. Jaren was er niet geïnvesteerd in de toekomst
van het land. Het onderhoud van scholen liep
achter. Wegen en bruggen verkeerden in slechte
staat. Buurten en burgers ontbeerden basale
overheidsdiensten. De sociale zekerheid en
overheidsfinanciën stonden op springen.
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Mensen lijken te zijn
vergeten hoe slecht de
situatie in 2009 was toen
wij het stokje overnamen.
Er is zoveel bereikt in de
afgelopen acht jaar. Ik
spreek vanuit mijn hart
als ik zeg dat ik trots ben
dat ik deel mag uit maken
van dit geweldige team.
We hebben belangrijke
verandering gebracht in
het leven van elke persoon
op Aruba. En we zijn nog
steeds zeer gemotiveerd
om dit in de toekomst
door te zetten. Minister
President Mike Eman en
zijn Kabinet beloofden
verandering en ze hebben
geleverd!”
- O. B. (Benny) Sevinger
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Wat hebben we bereikt?
Er is geen groter contrast denkbaar en zichtbaar
tussen Aruba van 2017 en Aruba 2009. We
hebben 12.000 nieuwe straatlampen geplaatst
in meer dan 50 wijken en voet- en fietspaden
in vele wijken. En er komen er nog meer. We
hebben ons pensioenstelsel gerepareerd. We
hebben belangrijke nieuwe verkeersaders en –
verbindingen gebouwd en onze wegen verbeterd.
We bieden het bedrijfsleven nu een hele reeks
nieuwe mogelijkheden aan en we hebben een
aantal nieuwe investeerders aangetrokken en
staan klaar voor nieuwe.
De olieraffinaderij is open en binnen twee jaar
operationeel. De heropening van de olieraffinaderij
alleen garandeert economische groei in de
komende jaren. Tegelijk wordt gebouwd aan een
van de grootste zonnepanelenparken van onze
regio. Zonnepanelen zijn geïnstalleerd op veel

overheidsgebouwen. We investeren overal op het
eiland in nieuwe, energiezuinige technologie voor
de toekomst.
De economie groeit en de werkloosheid neemt
af. In vergelijking met 2009 is de werkloosheid
bijna gehalveerd. Straks met de olieraffinaderij
in productie zal deze dalen naar 5%. Ons nieuwe
ziekenhuis staat volop in de stijgers en het grote
infrastructurele project de Green Corridor wordt
binnen afzienbare tijd opgeleverd. De begroting
van de overheid sluit en voor het eerst in de
geschiedenis van Aruba zijn we dicht bij een
daadwerkelijke verkleining van de staatsschuld.

Aruba staat er goed voor dankzij een duidelijke AVP koers,
een goed team onder de inspirerende leiding van Minister
President Mike Eman

Concrete resultaten:
Een groeiende economie(+3% per jaar) .
Onze toeristische sector van wereldklasse
blijft uitstekend draaien en de heropening
van de raffinaderij geeft de komende jaren
een sterke impuls aan de economie.

>+3.4%

Volledige renovatie van de infrastructuur en
het toeristisch product Aruba is gerealiseerd.

Economie

12.2%
Werkloosheid
2009

5%
Werkloosheid
2017 - 2018 (E)
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Tekort op begroting teruggebracht

-9.4%

+0.5%

tekort 2013

2018 surplus

Nieuwe economische activiteiten in
ontwikkeling middels diversificatie van onze
economie.
Werkloosheid daalt sterk tot 5% als de
raffinaderij operationeel is.
Scholen en wijken vernieuwd.
De raffinaderij is heropend wat 3000 nieuwe
banen oplevert. We hebben een ultra nieuwe
container- en overslaghaven bij Barcadera, een
state-of-the-art nieuwe vleugel in het Horacio
Oduber Hospitaal.
Het tekort op de begroting van de overheid is
terug gebracht tot vrijwel nul in 2017 (-0.5%)
en voor 2018 staat een overschot (+5%)
gepland. De nationale schuld neemt af en de
schuldratio daalt in een nog hoger tempo.
Al deze resultaten komen niet zomaar uit de
lucht vallen. Ze zijn het gevolg van het integrale
en doelgerichte beleid van twee opvolgende
kabinetten Mike Eman.
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In de komende 4 jaar: bouwen
op de vooruitgang:
Dat is de rode draad van onze belofte voor
de komende vier jaar: het creëren van een
samenleving gedragen door duurzame welvaart
met zekerheid en kwaliteit van leven voor elk
gezin.
Ons plan van aanpak heeft stevige wortels in
de samenleving. We hebben burgers opgezocht
en gesproken op elke hoek van de straat. De
ontelbare wijkbezoeken onder leiding van Minister
President Mike Eman zelf, heeft veel informatie
opgeleverd die we dankbaar hebben meegenomen.
We hebben van mensen gehoord over hun
bezorgdheden, wat gezinnen verwachten van onze
scholen, onze infrastructuur, onze leefomgeving
enzovoorts. Dit staat model voor onze manier van
het land besturen. Wij willen op een interactieve
manier communiceren met de mensen die ons het
mandaat geven om te regeren. Ook op deze manier
willen wij een inclusieve samenleving bevorderen.
Daarnaast hebben we in ons plan van
aanpak gebruik gemaakt van ons 1000Voz
onderzoeksprogramma. Bovendien hebben we
gebruik gemaakt van de benchmarks van de
Sustainable Developments Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties.

8 jaar Kabinet Mike Eman:
Aruba weer op de rails

2009-2010

2010-2011

2010-2017

In de plaats van te kiezen voor
zware bezuinigingen, koos Aruba
verstandig voor eerst groeien en
daarna te bezuinigen.

Herstructurering van het
pensioenstelsel en het
verstevigen van de AZV waren
de sleutel tot het herstel van de
Openbare Financiën, de economie
en uiteindelijk het welzijn van
onze families

Beleid gericht op het herstellen
van het vertrouwen, het
terugbrengen van strategische
partners naar Aruba, op
grote schaal investeren in
infrastructurele projecten,
het vernieuwen van steden
en buurten (Bo Aruba) en het
diversificeren van de economie
(o.a. Green Aruba).

Fase 1: Onder controle
brengen van de gevolgen
van de wereldwijde crisis
en mismanagement

Fase 2: Herstructureren
van de Sociale Zekerheid
en de Gezondheidszorg

Fase 3: Aanjagen van
de economie
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Wat ik bijzonder op prijs stel is dat de AVP altijd bereid
is te luisteren naar mijn mening en ze zijn daadwerkelijk
geïnteresseerd in het welzijn van mijn familie. Ze weten
wat er leeft en komen regelmatig in onze buurt. Volgens
mij is dat de basis om een duurzaam Aruba te kunnen
bouwen”.
- Deelnemer 1000Voz

2014-2016

2016-2017

2017-2018

Fase 4: Versterken van de
Openbare Financiën en het
afmaken van aantal grote
projecten

Fase 5: Heropening van de
raffinaderij en het starten
van nieuwe periode van
groei

Fase 6: Zekerstellen dat
gemaakte progressie door
elke familie op Aruba
gevoeld wordt

Nadat de economie in rustiger
vaarwater was gekomen, werd
door middel van een 4 jaren plan
het tekort op de begroting van
het Land Aruba teruggebracht
naar nul (2017). In 2018 staat een
overschot gepland.

De heropening van de raffinaderij
zorgt van additionele structurele
economische activiteit, waardoor
een nieuwe periode van
economische groei is ingezet.

Met een 4 punten programma wil
de AVP ervoor zorgen dat in de
komende 4 jaar dat elke buurt
en elke familie de gemaakte
vooruitgang zelf daadwerkelijk
gaat ervaren.
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Plan 2017 – 2021: vier onderdelen
Net als we een plan hadden om de grote
uitdagingen in 2009 op te pakken hebben we nu
een plan om onze gezinnen een nieuw perspectief
te geven in een meer duurzame toekomst.
Ons plan van aanpak 2017 – 2021 bestaat uit
vier onderdelen, zo in elkaar gezet, dat het
bijdraagt aan de verbetering van ons aller het
leven. Het plan is gebaseerd op economische
ontwikkeling, versterking van onze wijken, buurten
en samenleving, koopkrachtverbetering met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en
een efficiëntere, meer effectieve en transparante
overheid. Het is een programma waarin AVP het
welzijn van de gezinnen in Aruba centraal stelt.

“ Samen werken we aan een Aruba dat
we met trots kunnen doorgeven aan
onze kinderen en kleinkinderen. We
leren onze kinderen hoe mooi Aruba is
en wat voor een geluk ze hebben dat zij
hier mogen leven en opgroeien. Samen
dragen we de verantwoordelijkheid om
ons land door te geven aan toekomstige
generaties”.
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1. Welvaart voor iedereen

Versterken en diversifiëren voor
duurzame economische groei
Door in 2009 niet te kiezen voor bezuinigingen en
te investeren in een groeigerichte aanpak, kent
Aruba in 2017 een groei van 3.4%. Het perspectief
op groei op middellange termijn is zeer positief.
De werkloosheid is gedaald van 12.5% naar 7.5% en
zal op korte termijn dalen tot 5% door heropening
van de raffinaderij. De koopkracht van mensen met
een inkomen lager dan Afl. 2.500,- per maand is in
de afgelopen jaren gestegen met 11%. Een stabiele
ontwikkeling van het toerisme en de heropening van
de raffinaderij zullen leiden tot stabiele groei in de
komende jaren.
De AVP verwacht daarnaast veel van diversificatie
in de economie en het vergroten van de effectieve

vraag door de groeiende werkgelegenheid. Meer
mensen hebben een baan en zullen daarom ook
meer gaan besteden.
De focus van de AVP is om deze toenemende
economische activiteiten te vertalen naar meer
welvaart en een betere kwaliteit van leven voor alle
burgers. Welvaart, samen met kwaliteit van leven,
moet uiteindelijk leiden tot meer welzijn.
De AVP zet in op een situatie waarbij gezinnen de
mogelijkheid hebben om vooruit te kijken en geen
zorgen te hebben over onbetaalde rekeningen aan
het eind van de maand.
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Deze doelstellingen vereisen een
doelgerichte aanpak:

A : Toerisme blijft de
belangrijkste bron van
economische activiteit en vergt
een continue investering in het
product Aruba.

B : Een volledige opstart

C : Versneld doorvoeren van

D : Stimulering voor de

van de raffinaderij en een
opwaardering van de manier
van operatie door het gebruik
van gas, aangevuld met
voorzieningen om de uitstoot
van CO2 te beperken.

de agenda gericht op 100%
duurzame energie voor het
opwekken van energie en de
productie van drinkwater

opstart en groei van lokale
ondernemingen

E : Onze infrastructuur
productiever aanwenden

F : Diversificatie van de

economie gericht op vier
topsectoren.

De AVP zet in op een economie die
werkt voor iedereen. Een economie die
inkomen garandeert voor families en
daarnaast aan iedereen kansen biedt om
vooruit te komen.
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Door te werken aan deze zes punten
verhogen we het inkomen en daarmee de
levensstandaard en het welzijn van onze
gezinnen, en tegelijkertijd bouwen we aan een
solide economie als basis voor een duurzame
gemeenschap waar welvaart gedeeld wordt.

A. Toerisme
Aruba is nog steeds een eersteklas
vakantiebestemming met de mooiste stranden
van het Caraïbisch Gebied en vijfsterren hotels.
Internationaal wordt Aruba geprezen vanwege
het hoogste aantal repeat guests in de regio.
Onze nationale economie draait voor meer dan
80% op ons toerisme en is de werkplek voor
tienduizenden mannen en vrouwen. We mogen
trots zijn op onszelf. Toerisme blijft onze basis
van waaruit we de levensstandaard van onze
gezinnen kunnen verbeteren, daarom moeten
we er voor zorgen dat wat Aruba zo aantrekkelijk
maakt, behouden blijft.

Kwaliteit boven kwantiteit en
verbetering van product Aruba

Toeristen komen van over de hele wereld naar
Aruba. Noord Amerika blijft het erg goed doen.
We richten ons op toeristen uit de hogere
inkomensklassen en welgestelden die opzoek
zijn naar een vakantie met extra ervaring. Of dat
nu cultureel, ecologisch of geografisch is. Ook
ziet de AVP kansen in de groeiende markt van
het medisch toerisme.
Wij steunen de herontwikkeling van hotels en
zijn voorstander van investeringen in meer
kamers bij bestaande hotels, onder strikte
milieutechnische en ecologische voorwaarden.
We zullen belastingvoordelen aanbieden aan
bestaande accommodaties die hun gebouwen
en terreinen willen verbeteren, zodat die
voldoen aan de hoge standaard die Aruba eist.
We erkennen de waarde van toeristische
ontwikkeling in San Nicolas. We stimuleren
de komst van meer boetiekhotels in het
hotelgebied.

Echter, steeds dient een balans gevonden te
worden. Onze natuurgebieden en dunbevolkte
stranden vormen een belangrijk deel van
onze aantrekkingskracht. Die kwaliteit gaan
wij behouden. Maar uiteindelijk is het wel de
bedoeling dat de koopkracht van onze gezinnen
omhoog gaat, door te kiezen voor kwaliteit.
We zullen ons aanpassen aan de werkelijkheid
van de deeleconomie, gericht op de verhuur
van appartementen en het eigen huis. Verdere
professionalisering en regulering van deze nieuwe
sector zal bijdragen aan een meer transparante
marktwerking.

Er komen
honderdduizenden
toeristen naar Aruba elk
jaar. Het inkomen dat
we daarmee als land
genereren zou meer gericht
moeten worden ingezet om
de kwaliteit van leven in
Aruba te verbeteren.

De inherente uitbreiding van het aantal
beschikbare kamers moet leiden tot extra
inkomsten voor het Land Aruba.

Ervaringstoerisme

Aruba is een boeiende en bruisende
vakantiebestemming. Toeristen komen in eerste
instantie voor een hotelervaring. Echter, de
internationale trends volgende, zal Aruba ook mee
moeten gaan in de trend van toeristen die naast
naar een mooi hotel ook op zoek zijn naar een
bijzondere ervaring. In de visie van de AVP sluiten
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de schatten van onze multi-cultuur, historie,
ecologische mogelijkheden (fietsen) en culinaire
verscheidenheid hier goed op aan. Bovendien
leidt toerisme dat zich meer verspreidt over het
eiland tot meer inkomen voor lokalen. Derhalve
zou Aruba zich verder moeten profileren in het
‘ervaringstoerisme’ – segment. Ook de grote markt
voor ecotoerisme moeten we actief aanpakken.
Een effectieve strategie zou toeristen bewust
moeten maken van de vele mogelijkheden van
Aruba.

Medisch toerisme

Aruba beschikt over uitstekende medische
voorzieningen. Met de opening van het nieuwe
ziekenhuis wordt dit palet uitgebreid. De AVP
is voorstander om Aruba neer te zetten als een
hoogwaardige vooruitstrevende bestemming
voor top medisch zorg voor patiënten in de ons
omringende landen.

Aruba moet zich
positioneren als een
bestemming voor
‘ervaringstoerisme’. We
hebben alles in huis: een
grote culinaire variatie,
historische en culturele
diversiteit en een
prachtige natuur.

Een aantrekkelijker Aruba

Aruba is een mooi eiland. Onze bezoekers
zouden dat moeten ervaren vanaf het
moment dat ze in Aruba aankomen. De AVP
is voornemens om een aantal cosmetische
ingrepen door te voeren zoals opwaardering
van de “look and feel” van het vliegveld, het
opknappen van het gehele Bushiri-terrein als
publieke open ruimte en badplaats. En natuurlijk
de afbouw van de Watty Vos Boulevard: een
directe route van het vliegveld naar de hotels en
het ontlasten van de binnenstad.
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B. Olieraffinage
Met een prestatie die historisch genoemd mag worden, is de AVP-regering
erin geslaagd om, via staatsbedrijf Refineria di Aruba (RDA), de raffinaderij
te verwerven en om een nieuwe ‘operator’ te vinden. Aruba en CITGO
kwamen een $750 miljoen kostende heropening en ‘upgrading’ overeen die
momenteel wordt uitgevoerd.
De heropening van de raffinaderij betekent in de praktijk 3000 directe en
indirecte banen, een bijdrage van rond de 12% aan ons GDP in de komende
jaren en een stijging van het inkomen van de overheid met ongeveer
150 tot 200 miljoen per jaar. De heropening van de raffinaderij voegt een
tweede –traditionele- pilaar toe aan onze economie, naast het toerisme,
en garandeert een continue extra hoeveelheid economische activiteit in de
komende jaren.
Deel van het heropeningsplan is de ‘upgrading’ tot
een veel schonere en efficiëntere raffinaderij door:
A. De raffinaderij te laten draaien op aardgas. Dit
zal niet alleen de operationele kosten verlagen
maar zorgt ook voor lagere uitstoot van CO2
met meer dan 60%.
B. De overblijvende CO2-uitstoot zal opgevangen
worden met een ‘carbon capture’ faciliteit en
gebruikt worden als voedsel voor de groei van
algen.
C. De algenkwekerij vertegenwoordigt in feite
een unieke duurzame oplossing voor CO2 die
uitgestoten wordt door de zware industrie.
De raffinaderij op Aruba zal een van de
schoonste of misschien zelfs de schoonste
raffinaderij in de regio zijn. Als zodanig zal het
een voorbeeldproject zijn en Aruba’s positie
als ‘Green Technology Hub’ versterken in
samenwerking met onze strategische partners.
In de visie van de AVP is essentieel dat de regering
van Aruba in nauwe samenwerking met RDA kan
verzekeren dat alle afspraken gemaakt met CITGO

zullen worden verwezenlijkt in de komende vier
jaar. De nodige financiële- en milieuwaarborgen
zijn gesteld. Met het rondkomen van de
financiering voor de investeringen staat vast dat
de ‘upgrading’ en bijkomende milieu-investeringen
zullen worden uitgevoerd zoals gepland.
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C. Energie
Aruba heeft wereldwijde aandacht gekregen en
bewondering geoogst voor het inzetten op een
plan om onafhankelijk te worden van fossiele
brandstoffen in 2020. In de komende vier jaren zal
de AVP deze belofte nakomen en blijven werken
aan een 100% duurzame energievoorziening op
ons eiland. Het belang hiervan en wat het betekent
voor ons eiland is enorm. Groene, duurzame
energie is een onderwerp dat breed gedragen
wordt door de bevolking, getuige de uitkomsten
van het 1000VOZ onderzoek.
We hebben veel succes behaald door doelen te
stellen die breed gewaardeerd worden en die
geweldige partners hebben aangetrokken zoals
TNO, Carbon War Room van Sir Rchard Branson,
The Rocky Mountains Institute, Harvard University,
UNDP, Vestas en Philips.

we de voorbereidingen getroffen voor wat
een van de grootste zonnepanelenparken in
het Caribisch Gebied zal zijn, met 5.9 MW aan
productie.

We hebben ambitieuze groene energiedoelen voor Aruba gesteld. Niet
alleen is dit nodig om klimaatverandering te bestrijden, maar het heeft
ons betrekkelijk kleine eiland op de kaart gezet.

Onafhankelijkheid op het gebied van
energievoorziening is intrinsiek verbonden
aan onze economische groei. We hebben
uitstekende natuurlijke energiebronnen: wind,
zon en de oceaan hebben een geweldig nog
weinig aangeboord potentieel om energie te
produceren en te bewaren. Wereldwijd zullen
de banen van morgen in de groene energie zijn.
Aruba heeft bijzondere kansen om zich zelf op
te werpen als een onderzoeks-, trainings- en
ontwikkelingslaboratorium, testmarkt en etalage,
voor allerlei nieuwe duurzame technologieën.
We hebben een windpark op Vader Piet
operationeel en een tweede staat op het punt
om gebouwd te worden. Ook op het gebied van
zonne-energie zijn al veel projecten gerealiseerd,
zoals de solarparking bij het vliegveld en
zonnepanelen op de daken van een groot aantal
overheidsgebouwen en scholen. Inmiddels hebben

Op Aruba hebben we 2500 zonuren, 5000
winduren per jaar en krachtige golven. We
gaan ‘cutting-edge’ technologie toepassen om
verder te vergroenen. Dit levert vele nieuwe
high tech banen op.
We zullen de samenwerking met
onderzoeksinstituten uitbreiden om
technologie te ontwikkelen en te verbeteren
om de krachten van de oceaan golven aan de
noordkust om te zetten naar energie.
Net zoals Aruba in staat was de prachtige
stranden en het heldere turquoise
water te gebruiken om een bloeiende
toeristenindustrie te ontwikkelen, zullen we
onze wind, zon en sterke oceaangolven blijven
inzetten om te veranderen naar 100% schone
energie, een opkomende industrie van de
toekomst.
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Gas Exploratie
Het Kabinet Mike Eman I startte
een grootschalig aardgas exploratie
programma, uitgevoerd door de
Spaanse multinational Repsol. In
december 2016 gaf REPSOL aan dat ze
door zouden gaan met proefboringen
binnen 24 maanden.
Als inderdaad bevestigd wordt dat er
commercieel winbare reserves in onze
wateren zitten en dat het oppompen op
een milieuvriendelijke wijze mogelijk
is, zal het boren en oppompen drie tot
vijf jaar in beslag nemen. Dit proces
moet gemanaged worden met de
grootst mogelijke professionaliteit en
transparantie en inachtneming van het
milieu, zodanig dat de opbrengsten
ervan ten goede komen aan iedereen
op Aruba.

DE AVP zal een Nationaal Fonds
introduceren gebaseerd op het
“Noorse Model”. Noorwegen is

een van de grootste producenten

van olie en gas. Het land heeft een

Nationaal Fonds ingesteld waar alle
opbrengsten van de industrie naar
toe stromen. Jaarlijks wordt een
percentage van het totale fonds

toegevoegd aan het budget van de

overheid. Het fonds wordt bestuurd

door professionals en is momenteel
de grootste privé-investeerder van
de wereld.
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Milieu en afvalmanagement
De AVP erkent het belang van een schone leef- en
werkomgeving op ons eiland. Milieubescherming
is een belangrijk onderwerp dat uit 1000VOZ is
voortgekomen.
Bovendien zijn schone stranden, buurten en
natuurgebieden essentieel voor onze op toerisme
gebaseerde economie. Onze partij ondersteunt alle
groene initiatieven en werkt aan het groter worden
van het groene bewustzijn op alle niveaus van onze
samenleving.
Aruba heeft zich verbonden aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Mede in dat kader is op initiatief van de AVP een
volledig juridisch kader voor milieubescherming in
ontwikkeling. Een dergelijk kader is noodzakelijk,
niet alleen voor de lokale situatie, maar ook om
mee te doen in de wereldwijde strijd tegen de

klimaatverandering. Met een dergelijk juridisch kader
wordt Aruba toonaangevend in de regio.
Zestien gebieden zijn onlangs bestempeld tot
natuurgebied en de komende jaren zal daar een
marine park aan toegevoegd worden. Deze gebieden
zullen ook opgenomen worden in bovengenoemd
juridisch kader.
De AVP heeft bovendien een oplossing ontwikkeld
voor de afvalproblematiek op Aruba. Wij zullen de
dump bij Parkietenbos en alle illegale dumplocaties
verspreid over het eiland sluiten. Het sluiten van
Parkietenbos was een aanbeveling uit 1000VOZ.
Een nieuwe locatie voor een dump zal worden
aangewezen, waar installaties zullen worden
geïnstalleerd om het vuilnis op zo’n duurzaam
mogelijke manier te verbranden.
De AVP zet daarnaast in om de samenwerking tussen
de overheid en de private sector op het gebied van
recycling en waste-to-energy voort te zetten.

D. Hoe kan Aruba maximaal kapitaliseren op nieuwe
mogelijkheden in de komende 4 jaar?
Starters, start-ups en Klein Bedrijf
De overheid zou er alles aan moeten doen om
ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Wij
werken hard op Aruba en we hebben goede ideeën.
De overheid zou beginnende bedrijven of start-ups
en familiebedrijven moeten ondersteunen. Kleine
bedrijven zouden de overheid moeten beschouwen
als hun grootste vriend. Maar dat is in te veel
gevallen nog niet het geval.
De AVP wil in de komende periode het lokale
bedrijfsleven proactief steunen door het
stroomlijnen van processen en zorgen dat toegang
tot kapitaal en kennis mogelijk is.
De AVP wil de processen om een bedrijf te starten
of uit te breiden optimaliseren. Red Tape moet
verdwijnen en de overheid moet beginnende
ondernemers beter en persoonlijker begeleiden.
Derhalve komen wij met het voorstel dat de overheid
speciaal opgeleide ‘business adviseurs’ aanstelt
die beginnende ondernemers gaan ondersteunen

met vergunningen, toegang tot kapitaal en andere
relevante vragen. Deze adviseurs moeten het centrale
aanspreekpunt worden voor ondernemers en ze
helpen bij het oprichten of uitbreiden van hun
bedrijf.
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Op dit moment zijn er vier of vijf verschillende
vergunningsprocessen waar ondernemingen mee
geconfronteerd worden. We zullen al deze processen
reorganiseren en komen tot een locatie waar
ondernemers terecht kunnen zodat alles zo efficiënt
mogelijk kan plaatsvinden.
De AVP regering heeft onlangs het ‘Qredits’
programma opgezet dat ondernemers helpt met het
uitwerken van een Business Plan en het verkrijgen
van microfinanciering. In de komende periode moet
dit programma sterk uitgebreid worden. Aruba
moet ‘open for business’ zijn voor ondernemers. De
overheid moet ondernemers van het gereedschap
voorzien zodat beginnende bedrijven een
succes worden en innovatie op grote schaal gaat
plaatsvinden. De AVP zal zich blijven inzetten voor
een betere toegang tot financiering, micro kredieten,
een sociale bank en internationale contacten voor
lokale ondernemers.
E-Commerce
De mogelijkheid om online zaken te doen moet
sterk verbeterd worden op Aruba. Dit is cruciaal
voor lokale ondernemers om te kunnen blijven
concurreren met verkopen via internet. Daarom

is de huidige regering reeds in gesprek met lokale
banken om op zo kort mogelijke termijn een veilig en
betaalbaar betaalplatform te ontwikkelen dat lokale
ondernemers kunnen gebruiken om hun producten
gemakkelijker via internet aan te bieden.
Bovendien zal de AVP regering binnen afzienbare
tijd een website subsidiëren die lokale ondernemers
helpt bij de marketing van hun bedrijf en een
‘shopping cart’ module aanbiedt voor het online
kopen bij lokale ondernemers.
Fiscaal stimuleren
De AVP wil het huidige belastingstelsel zo hervormen
dat het beginnen van een bedrijf aantrekkelijker
wordt voor ondernemers. Op dit moment is dat
nog niet zo. De belastingdruk voor een beginnende
ondernemer kan nu nog oplopen tot veertig procent.
Daarom maken professionals vaak niet de overstap
naar het ondernemerschap en blijven werken voor
een werkgever. De AVP zal het starten van een
onderneming fiscaal aantrekkelijker maken door aan
aantal additionele aftrekmogelijkheden te creëren.
Hierdoor worden starters en eenmansbedrijven
geholpen om te groeien en zo bij te dragen aan de
groei van onze kenniseconomie.

Met projecten zoals de
Green Corridor, de Watty Vos
Boulevard/de ringweg rond
Oranjestad, de nieuwe groene
zones, de fietspaden, trottoirs
en straatverlichting in de
buurten, creëren we een nieuw
en veilig Aruba.
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E. Infrastructuur
Het investeren en onderhouden van onze
infrastructuur is niet alleen een kwestie van stenen
stapelen en beton storten. Het gaat over het
moderniseren van ons eiland en de verbetering van
de kwaliteit van ons leven.
Nieuwe wegen, bruggen, straatverlichting, fietspaden
en trottoirs helpen lokale ondernemers. Dit soort
projecten maken buurten aantrekkelijker. Dat brengt
mensen naar de buurten en de bewoners komen
meer uit hun huizen. Projecten zoals het Linear Park
creëren mogelijkheden voor onder andere barretjes
en kleine sportondernemers.
Bovendien maken ze Aruba aantrekkelijker voor
toeristen en investeerders.
Niet alleen hebben deze projecten werk opgeleverd
voor duizenden mensen, maar bovendien hebben
ze een impact op de hele economie. Er ontstaat
nieuwe economische activiteit. Nieuwe bedrijven
worden gestart, bestaande bedrijven openen
filialen en andere bedrijven gaan weer leveren aan
deze nieuwe vestigingen. Zo bouwen we samen aan
onze economie.
De AVP is er van overtuigd dat de overheid

het voortouw moet blijven nemen bij het
initiëren van projecten. De partij is dan ook
een groot voorstander van het oprichten van
het Aruba Investment Fund van waaruit nieuwe
infrastructurele werken in de toekomst kunnen
worden gefinancierd. Dit moet voorkomen dat
onze infrastructuur wederom in verval raakt zoals
in de periode 2001 – 2009. Gedurende die periode
werd niet geïnvesteerd in het welzijn van onze
families. Gebouwen en wegen raakten in verval.
Door het uitbreiden van het Aruba Investment
Fund garanderen we dat de progressie die we in
de afgelopen jaren hebben geboekt, niet weer
verloren gaat. Bovendien zullen we op termijn geld
besparen.
Verdere ontwikkeling van de binnenstad
De AVP wil zich blijven inzetten om de Caya Grandi
weer een belangrijke winkelstraat te maken. Er zijn
veel mogelijkheden zoals markten, voedsel- en
cultuurfestivals en evenementen voor specifieke
doelgroepen. Terugkerende evenementen zullen
een hit moeten worden, zoals elke eerste vrijdag
van de maand een grote activiteit met zang en
dans, horeca en kunst waarbij de winkels tot laat
openblijven en winkeliers ook voor de eigen zaak
activiteiten opzetten. Zo wordt er meer verkocht en
wordt de Caya gepromoot.
De overheid moet de ondernemers in de Caya
Grandi actief blijven ondersteunen met het
opzetten van evenementen en het maken van
promotie. Op dit moment wordt gewerkt aan een
nieuw strategisch plan voor de Caya Grandi. In het
plan zullen de aanbevelingen uit 1000VOZ verwerkt
worden betreffende veiligheid, training en
noodzaak tot aanpassing van het productaanbod.
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F. Diversificatie
Diversificatie van onze economie is noodzakelijk om
op middellange termijn voldoende groei te blijven
generen. Onze economie is nog te afhankelijk van de
twee hoofdactiviteiten toerisme en raffinage, dat is
de afgelopen decennia meermaals bevestigd.
In de visie van de AVP moet Aruba zich voor wat
betreft de diversificatie van haar economie richten
op 4 top-sectoren:

Groene Technologie
Aruba heeft de afgelopen jaren een naam
opgebouwd op het gebied van groene energie. In
het kader van Aruba’s commitment om tegen 2020
energie 100% duurzaam op te wekken, maken winden zonne-energie een belangrijk deel uit van de
elektriciteitsopwekking. Bovendien is veel ervaring
opgebouwd met waterproductie, recycling van water
en waste-to-energy projecten. Projecten als een
tweede grote windmolen park, de algen-CO2 plant
en de in aanbouw zijnde Smart Community, zullen
Aruba’s positie versterken als vooraanstaand groen
eiland waar het aantrekkelijk is voor bedrijven om
groene technologie gerelateerde activiteiten uit te
voeren. Het is nu zaak om door te drukken en op
grotere schaal lokale en buitenlandse ondernemers
te interesseren om te investeren in een lokale
groene technologie sector, gebruikmakend van
ons gunstige klimaat, alom aanwezige zee en
preferentiële vestigingsvoorwaarden.

Maritieme en logistieke sector
Aruba heeft goede mogelijkheden op het gebied
van maritieme en logistieke dienstverlening. Onze
territoriale wateren zijn veilig en onze nieuwe stateof-the-art Multi Cargo Sea Terminal uitgerust met
allerlei veiligheidsapparatuur en Terminal Operating
System, bieden ondernemers een perfecte locatie
om hun vracht via Aruba te routeren. Aruba’s drie
havens zijn allemaal International Ship and Port
Facility Security (ISPS) Code gecertificeerd. Daarnaast

zal er in samenwerking met STC Rotterdam en EPI
per 2018 een volledige 4 jarige opleiding logistiek
opgezet worden, waarmee we niet alleen Aruba,
maar ook de regio bedienen.

Creatieve sector
De creatieve sector is wereldwijd enorm in
ontwikkeling. Ook op Aruba mede onder impuls van
deze AVP-regering heeft de ontwikkeling van digitale
video, audio en grafische content in de breedste
zin van het woord, de laatste jaren een flinke vlucht
genomen. Aangezien Aruba beschikt over highspeed (up and down) high capacity internet en het
een ideale verblijfplaats is voor creatieve personen,
moet Aruba zich In de visie van de AVP in de
komende jaren profileren als locatie waar creatieve
mensen en bedrijven welkom zijn.

Kennis economie
Aruba heeft op een groot aantal terreinen kennis
en expertise opgebouwd, zoals op het gebied van
toerisme, raffinage en groene energie. Er zijn goede
mogelijkheden om deze expertise te exporteren
in de regio. Bovendien kunnen op Aruba allerlei
opleidingen en trainingen gegeven worden die
voor mensen uit de regio interessant zijn. Om
hieraan vorm te geven, is de AVP van plan om een
academisch centre of excellence te vestigen op
Aruba in de vorm van een public-private partnership
op het gebied van vooral toerisme en duurzaamheid,
in samenwerking met (inter)nationale partners, zoals
bijvoorbeeld de Green Faculty aan de Universiteit
van Aruba.

Smart Island
In het kader van het duurzaam bouwen aan
welvaart en welzijn voor iedereen en diversificatie
van de economie, is innovatie binnen alle sectoren
van onze economie van groot belang.
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Om dat vorm te geven is de AVP voorstander van
de implementatie van het Smart Island concept.
Dit concept is gericht op beter management
door informatie en communicatie technologie
(ICT) en het Internet of Things (IoT) te integreren.
Hierbij gaat het zowel om de administratie als
om voorzieningen als bibliotheken, ziekenhuizen,
het transportsysteem en de utiliteiten (WEB/
ELMAR/SETAR). Doel van een Smart Island is
de levenskwaliteit te verhogen door ons eiland
efficiënter te organiseren en de afstand tussen

de burgers en de overheid te verkleinen. Alle
onderdelen van Aruba worden verbonden via een
netwerk van sensoren, internet en hoogstaande
technologische apparaten met als motor het
internet der dingen.
De AVP heeft reeds de eerste stappen genomen
om het Smart Island concept te initiëren op ons
eiland. De bouw van een Smart Community in
Kibaima is het beste voorbeeld daarvan. De AVP zal
dit beleid doorzetten.

Het is zonder meer indrukwekkend wat de laatste jaren gerealiseerd
is op het gebied van toerisme, infrastructuur, energie en openbare
ruimtes. De investeringen in deze “flagship projects” bedragen meer
dan 1.2 miljard florin.

We zien op Aruba de volgende nieuwe ontwikkelingen:
−− Een ultra moderne containerhaven bij Barcadera;
−− Het gebied naast de nieuwe containerhaven dat klaar is om ontwikkeld te worden;
−− De grootste infrastructurele werken in 30 jaar, die in grote mate bijdragen tot de ontwikkeling
van ons eiland;
−− Bijna gerealiseerde upgrading van het Horacio Oduber Hospitaal tot een state-of-the-art
ziekenhuis dat ook onderdeel uitmaakt van onze kenniseconomie
−− Het hele gebied rond de raffinaderij dat meer dan 100 jaar lang niet toegankelijk was voor het
publiek, kan Aruba nu gebruiken voor schone industrie;
Dit zijn allemaal projecten en gebieden met nieuwe commerciële mogelijkheden voor lokale
bedrijven en ondernemers. De AVP noemt ze: Opportunities Ahead.
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2. Bruisende samenleving

Het ondersteunen van buurten en
het verder terug dringen van de
criminaliteit.
Voor AVP is een gelukkig Aruba gelijk aan gezellige en gelukkige buurten. Het
betekent veilige, misdaadvrije leefgemeenschappen, toegang tot hoge kwaliteit,
patiëntgerichte gezondheidszorg, scholen die onze kinderen helpen eigen
mogelijkheden te realiseren en hen de vaardigheden aan te leren die zij nodig
hebben om zich te ontwikkelen in de wereld: bloeiende buurten waar mensen
betrokken zijn en de overheid naar de mensen komt.
We hebben veel vooruitgang geboekt op deze gebieden. Veel wijken vernieuwd,
wegen en parken zijn aangelegd en straatverlichting is geïnstalleerd. Maar in de
komende periode is er nog veel meer te doen om verder te werken aan een beter
Aruba.
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Vermindering van misdaad
De bewoners van ons eiland hebben een
fundamenteel recht om zich veilig te voelen in het
dagelijks leven, thuis en op de werkplek. Criminaliteit
was een belangrijk onderwerp tijdens 1000VOZ. Er
werd vooral gevraagd om meer agenten op straat en
meer aandacht voor het voorkomen van misdaad.
Veiligheid staat centraal in de geluksbeleving in onze
gemeenschappen. Terwijl de criminaliteit, vooral voor
wat betreft inbraken en carjackings is gedaald, zullen
we meer doen om een veiliger eiland te bouwen.
Aruba heeft een internationale reputatie als “het
veiligste Caribische land” en dat moet zo blijven.
Maar voor veel mensen voelt het niet altijd zo. De
AVP neemt elk incident zeer serieus. Elke misdaad
is onaanvaardbaar. Het verzekeren van de veiligheid
op ons eiland is belangrijk voor ons toeristische
product en belangrijker nog, de veiligheid en dus de
geluksbeleving van onze families.
Wat er in Aruba gebeurt, vindt niet plaats in een
vacuüm. Vooral door de toenemende onrust en
ontwrichting in Venezuela, worden veel Caribische
landen geconfronteerd met toenemende
veiligheidsproblemen. Naarmate de situatie daar
verslechtert en deze gevolgen heeft voor Aruba,
moeten wij hier op ons eiland onze inspanningen
intensiveren.
De AVP staat voor uitgebreide aanpak van de
criminaliteit:
1. Focus op preventie: meer politieagenten – in de
laatste 2 regeerperiodes zijn er al 200 agenten
bijgekomen - verhoogde zichtbaarheid in de
wijken, meer straatverlichting in de wijken.
2. Samenwerking met alle organisaties, clubs,
stichtingen om de situatie in de wijken nog beter
te kunnen monitoren.
3. Gebruik van innovatie en technologie: inzet van
een buurtwachtapp en meer camera’s in wijken.
Koppelen van alle bestaande databases om
informatie te vergaren en gebruiken.
4. Grensbewaking moet geïntensiveerd worden
met een integrale aanpak: wapens moeten van
Aruba geweerd worden door het bevorderen van
samenwerking tussen douane, grenspatrouille,
havens en luchthaven

5. Versterken van de wetshandhaving door meer
instrumenten en middelen: inhuren van meer
officieren van justitie, het verstrekken van meer
apparatuur aan de politie en het verbeteren van
de samenwerking tussen de belanghebbenden
in wetshandhaving, verder uitbouwen van de
speciale eenheden voor inbraken, autodiefstal en
gewapende overvallen.
6. Rehabilitatie: het helpen van jonge misdadigers
om opnieuw in de maatschappij te integreren en
om herhaling te voorkomen.

Preventie en rehabilitatie

De laatste jaren hebben we 200 politieagenten
extra toegevoegd aan het Korps. In de komende
tijd zullen daar nog tientallen bijkomen. Deze
agenten zullen zichtbaar zijn in de wijken om
criminele activiteiten te ontmoedigen. Het is een
proactieve, buurtgebonden aanpak die prioriteit
geeft aan het oplossen van problemen voordat ze
zich manifesteren. De agenten moeten zichtbaar zijn
in de buurten en zich als partners van de bewoners
opstellen.
De AVP regering heeft drie speciale politie-eenheden
opgericht die zich speciaal richten op gewapende
overvallen, inbraken en autodiefstal. Deze teams
worden dagelijks op patrouille gestuurd om
potentiële criminelen te identificeren. Wij moeten
een sterk signaal afgeven aan de criminelen.
Daarnaast hebben we straatverlichting verbeterd en
uitgebreid in meer dan vijftig wijken, zodat mensen
zich veilig voelen.
Belangrijk ter voorkoming van misdaad is te zorgen
dat jongeren uit risicogroepen daadwerkelijk
vervallen in de criminaliteit. Het Centro
Ortopedagogico werkt nu al met deze jongeren
(12 – 18 jaar) door thuisbezoek en door het geven
van voorlichting in de buurten. Deze praktijk moet
uitgebreid worden.
Ter voorkoming van recidive wordt ook speciale
aandacht gegeven aan jongeren die voor het eerst
in aanraking zijn gekomen met justitie en zij die
integreren na gedetineerd te zijn geweest. Zo loopt
het project WAW (Wennen en Wonen) waar jongeren
wordt geleerd hoe zelfstandig te wonen. De AVP is
voornemens wetgeving aan te gaan passen zodat
het werken met deze risicogroepen eenvoudiger en

29

30

Aruba vooruit | Berd’e ta!

efficiënter wordt.
De AVP regering is in 2012, op initiatief van
de Minister President en in samenwerking
met de Marinierskazerne, het project ‘Sociale
Vormingstraject’ (SVT) gestart. Jongeren tussen de
18 en 25 , die niet op school zitten, geen diploma
hebben en geen werk hebben, komen voor dit
programma in aanmerking. Het 1 jarig programma
biedt een tweede kans aan deze jongeren om
alsnog een diploma te halen en/of een vak te
leren. De jongeren ontvangen een diploma en de
organisatie helpt ze aan een nieuwe baan of een
vervolgopleiding te kiezen. Inmiddels hebben 11
groepen het programma doorlopen. De meeste
ex-studenten hebben inmiddels werk of studeren
verder. “It takes a village to raise a child”. Dit is
zeker van toepassing op het SVT programma. Een
aantal opleiders en specialisten zijn nodig om deze
jongeren de juiste instrumenten aan te reiken en de
juiste mentaliteit te vormen, om in de maatschappij
te slagen. Het succes van dit project spreekt voor
zich.

Innovatie en technologie
Bewoners weten het beste wat er in hun buurten
gebeurt. Er moet een gemakkelijke, snelle manier
komen om eventuele verdachte activiteiten te
melden. Daarom hebben we een app ontwikkeld
om meteen in real-time, georganiseerd klachten te
melden aan de hele wet handhavingsketen.
De regering installeert op dit moment nieuwe
camera’s in de toeristische gebieden en lokale wijken
om zowel de misdaad te voorkomen, als opsporing te
vergemakkelijken.

Grensbewaking
Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen
om criminaliteit te bestrijden, is om beter in de gaten
te houden wat ons land binnenkomt. We moeten de
aanvoer van illegale wapens, die gebruikt worden bij
misdrijven stoppen door de samenwerking tussen
de douane, de kustwacht, havenbeheer en het
vliegveld te verbeteren. Op de luchthaven werkt het
grensbewaking systeem Happy Flow al.

Justitie instrumenten geven
die nodig zijn
Wij willen meer officieren van justitie inhuren en
een nieuwe lichting bij de politieacademie laten
starten. Bovendien moet voor betere uitrusting
zoals body armor, boten, jetski’s en dergelijke
gezorgd worden. Onze politiemensen moeten
uitstekend getraind zijn en bovendien over de
juiste middelen kunnen beschikken om onze
buurten en gezinnen veilig te kunnen houden.
Bovendien moeten de verschillende schakels in de
handhavingsketen optimaal op elkaar aansluiten.
Daarom is de overheid gestart met het programma
“Iedereen draagt zijn steentje bij”.
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Verbetering
Gezondheidszorg
In de visie van de AVP is gezondheidszorg is een
fundamenteel mensenrecht. Daarom heeft de
AVP de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
geïntroduceerd in 1996, waarmee iedere burger
toegang heeft tot betaalbare, kwalitatief goede en
patiëntgerichte gezondheidszorg.
De uitdaging voor de nabije toekomst is om de
kwaliteit van de Gezondheidszorg te verbeteren,
terwijl het totale systeem betaalbaar blijft en
daardoor duurzaam. Dit laatste is vooral te bereiken
door het verhogen van de efficiëntie.
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De aandacht zal vooral gericht zijn op vijf gebieden:
1. Het vergroten van de omvang, de beschikbaarheid
en de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg
2. Het verkorten van de wachttijden voor
specialistische zorg
3. Het aanbieden van patiëntgerichte zorg
4. Het promoten van een gezonde levensstijl
5. Het samenbrengen van alle partners met het
oogmerk te komen tot een duurzaam systeem van
gezondheidszorg: zorgverleners, deskundigen op
het gebied van zorg, beleidsmakers en patiënten
Het verbeteren van de beschikbaarheid van

Met de hypermoderne, door de AVP geïnitieerde
uitbreiding van het Horacio Oduber Hospitaal, heeft
ons land een van de modernste ziekenhuizen stelsel
in de regio, dat gratis medische zorg biedt aan de
burgers. De opwaardering van ons ziekenhuis zal de
efficiëntie en de kwaliteit van de zorg op een hoger
peil brengen.
In de afgelopen vier jaar heeft de AVP hard gewerkt
aan het versterken van de basis van het hele stelsel,
door enerzijds het oprichten van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg en anderzijds het ontwikkelen
van een belangrijke additionele inkomstenbron,
door het specifiek bestemmen van een deel van de
sales tax voor het systeem van volksgezondheid.
In de komende jaren moeten we ervoor zorgen dat
de huisartsen in de eerste lijn meer zorg kunnen
verlenen aan hun patiënten en meer aandacht
kunnen besteden aan preventie. De versterking van
de eerstelijns/huisartsen zorg waarbij de patiënt
centraal staat, was een aanbeveling uit 1000VOZ.
Daarnaast moeten we de medisch specialisten in
de tweede lijn meer mogelijkheden geven voor
het bieden van specialistische zorg van een hoger
niveau dan nu mogelijk is. Deze verschuiving binnen
het systeem leidt niet alleen tot toegankelijker zorg
van hogere kwaliteit, maar leidt ook tot hogere
efficiëntie en lagere kosten. De opening van de
nieuwe vleugel van het Horacio Oduber Hospitaal
speelt daar een belangrijke rol in.

Het bouwen van de nieuwe
ziekenhuisvleugel is de sleutel
tot het creëren van een duurzaam
systeem voor gezondheidszorg
voor onze bevolking, door het
investeren in zowel uitbreiding van
de faciliteiten als meer personeel”.
- dr. Alex Schwengle
eerstelijnszorg
Complexe problemen vereisen complexe, strategische
oplossingen – en daar werken we hard aan
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Ten Eerste : We moeten de zorgverlening in de
eerste lijn op een betere manier benaderen. Veel
van de uitdagingen die nu voor rekening van de
medisch specialisten komen, kunnen efficiënter
worden aangepakt via preventieve zorg die begint
in de spreekkamer van de huisarts. Naar schatting
20% van de gevallen die worden doorverwezen
naar een specialist, kunnen gewoon in de eerste
lijn worden behandeld. Om dit te realiseren werken
we aan uitbreiding van het aantal huisartsen
met 20 en ondersteuning door nog eens 24
praktijkondersteuners (POH’s), die zich volledig
richten op de zorg voor chronisch zieke patiënten.
Hiermee wordt de zorg verbeterd en gaan de
kosten omlaag, doordat de vraag naar medisch
specialistische zorg daalt.
We zijn deze benadering begonnen met patiënten die
lijden aan diabetes en hart- en vaatziekten. Stel dat
een patiënt de diagnose pre- of type twee diabetes
krijgt. Een gespecialiseerde verpleegkundige (POH)
houdt zich met de patiënt bezig, leert hem of haar

Ten Tweede: We gaan investeren in het aantrekken
van meer medisch specialisten voor gebieden waar
een duidelijk tekort bestaat (zoals gastro-enterologie,
neurologie, psychologie, kinderpsychologie en
gynaecologie). We zijn maar een klein eiland en
slechts een of twee extra specialisten kunnen al
een grote verbetering brengen in de kwaliteit en
toegankelijkheid van zorg.
Verkorten van de wachttijden voor de
tweedelijnszorg:
Met het gereedkomen van de nieuwe vleugel van het
ziekenhuis zullen we:
1. Het aantal kamers van de spoedeisende hulp
bijna verdubbelen van zeven naar dertien
2. Van een naar drie traumakamers gaan
3. Twee nieuwe centra creëren voor cardiologie en
een nieuw radiologie centrum
4. Het aantal operatiekamers verhogen van 5 naar 9
Met de expansie van het aantal operatiekamers
behoort de wachttijd voor operaties binnen twee

Laten we doorgaan met focussen op preventieve maatregelen, door patiënten
als partner te beschouwen binnen ons zorgsysteem via het aanreiken van
instrumenten, voorlichting en toegang tot professionals, zodat ze experts
worden op het gebied van hun eigen zorg.
met een schema voor het gebruik van insuline,
adviseert over dieet en lichaamsbeweging en helpt
de patiënt deskundig te worden ten aanzien van de
eigen behandeling.
Door het voorzien in deze gespecialiseerde, op
maat gesneden zorg, kunnen we de behoefte aan
specialistische zorg aanzienlijk laten afnemen.
Deze strategische investering in de eerstelijnszorg
resulteert in betere toegankelijkheid, minder
verwijzingen naar medisch specialisten, minder
wachttijden en uiteindelijk tot lagere kosten,
waardoor geld beschikbaar komt om de AZV verder te
verbeteren.

jaar tot het verleden. Met behulp van optimale
gegevensverwerking wordt de wachttijd op een
kosteffectievere manier geëlimineerd. Bovendien
kan door het invoeren van een tweede ploeg de
hoeveelheid benodigde mensuren sterk worden
verhoogd.
De AVP is ook een sterk voorstander van het
significant verminderen van het aantal patiënten
dat naar het buitenland moet voor een operatie,
door de capaciteit voor operaties op Aruba te
vergroten. Op dit moment besteden we jaarlijks 20
miljoen dollar aan buitenlandse behandelingen
voor onze burgers. Als we die behandelingen hier
kunnen doen, scheelt dat de helft van dat bedrag. We
hebben al vier miljoen florin aan besparingen bereikt
door het mogelijk te maken dat mensen bepaalde
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oogheelkundige behandelingen op Aruba ondergaan
in plaats van op Curaçao. Dit is het soort financieel
gedreven voorstellen die resulteren in betere zorg
voor iedereen tegen lagere kosten.
In aanvulling op de voorstellen voor de
tweedelijnszorg, willen we de toegang verbeteren
tot geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Dat betekent het destigmatiseren van psychische
problemen, al vanaf jonge leeftijd. Teveel kinderen
hebben tegenwoordig problemen als depressies
en angsten – het is essentieel dat we hen de
ondersteuning bieden om gezonde volwassenen te
kunnen worden. Daarnaast moeten we zorg bieden
aan volwassenen die worstelen met psychologische
problemen of die hulp nodig hebben om de cirkel
van verslaving te doorbreken.
Aanbieden van patiëntgerichte zorg die iedereen met
waardigheid behandelt
Wanneer personen voor medische behandeling
komen, verdienen zij dat naar ze geluisterd wordt
met respect en dat zij de zekerheid hebben dat ze de
best mogelijke zorg ontvangen van de zorgverleners
en hun omgeving.
Op dit gebied eisen wij dat alle medische
beroepsbeoefenaren een training
klantvriendelijkheid doorlopen om te leren hoe ze op
de beste manier met patiënten kunnen omgaan en
de beste zorgverlening kunnen aanbieden.
We zorgen ervoor dat alle mensen die werken in de
zorg, rekenschap afleggen door het creëren van een
gezondheidszorg inspectiesysteem met zes punten
– een wet die al in 2013 is aangenomen. Dit jaar is
de wet volledig van kracht geworden. Deze voorziet
in een gecentraliseerde, heldere klachtenprocedure
voor patiënten: het deponeren van een klacht, het
documenteren van de klacht, de afhandeling van de
klacht en een jaarlijks verslag van alle ingediende
klachten.

Gezond leven
Als onderdeel van de preventieve zorg, moeten we
mensen voorzien van de kennis en instrumenten
voor een gezondere manier van leven. Dit betekent
het aanbieden van informatie over gezonde
eetgewoontes, aanmoedigingen om actiever te

Burgers zouden zich geen zorgen
moeten maken over wachtlijsten
of toegang tot een specialist als
zij of een familielid ziek worden.
Elke persoon verdient met
respect te worden behandeld
op elk punt in het systeem van
gezondheidszorg
worden en ondersteuning voor ouders voor het
overbrengen van deze gewoontes op hun kinderen.
Dit begint op school met aandacht voor voeding en
gezondheid. Bewegen is ook heel belangrijk. De AVP
heeft, verspreid over het hele eiland, sportfaciliteiten
gerenoveerd en aangelegd. We investeerden onder
meer in de aanleg van hardlooppaden, fitness
apparaten, fietspaden. Elke avond zie je mensen
gebruik maken van deze veilige, schone, goed
onderhouden voorzieningen, voor hun eigen fitheid.
Bovendien licht de overheid regelmatig burgers voor
over hoe gezond te leven en gezonde voeding.
Een interessante aanbeveling uit 1000VOZ is om een
‘sugar tax’ op vooral suikerhoudende frisdranken in
te voeren. Een komend kabinet van AVP signatuur zal
de mogelijkheden hiertoe onderzoeken.
Dit is een bijzonder goede ontwikkeling die we zullen
doorzetten.

Samenbrengen van alle partners:
zorgverleners, deskundigen op het
gebied van gezondheidszorg, gekozen
beleidsmakers en patiënten
Onze gezinnen hebben recht op de beste
gezondheidszorg die ons eiland kan bieden. Om dat
te realiseren, moeten we alle bij de zorg betrokken
partijen samenbrengen om de best mogelijke
resultaten te boeken. Dat betekent het verzekeren
dat huisartsen, specialisten, verpleegkundigen,
beleidsmakers, politici en de burgers die gebruik
maken van de AZV, met elkaar aan tafel zitten. Alleen
door samen te werken en te luisteren naar alle
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meningen, kunnen we oplossingen ontwikkelen die
het belang van iedereen het beste dienen.
We moeten ook de plaatsen waar we de zorg
aanbieden beter met elkaar verbinden. Dat betekent
het ontwikkelen van een structurele en operationele
band tussen het ziekenhuis en ImSan, zodat
diensten niet dubbel worden aangeboden, maar
elkaar aanvullen en gericht zijn op de bevolking
in hun omgeving. ImSan wordt uitgebreid van vijf
operatiekamers naar negen, zodat meer kleine
ingrepen kunnen worden verricht. Daarnaast wordt
de afdeling spoedeisende hulp van ImSan verbeterd
en een centrum voor radiotherapie gebouwd. Het
gaat om een investering van 50 miljoen dollar in zorg
voor de gemeenschap.
We moeten ook de BIG wetgeving doorvoeren die is
aangepast door de regering om te voorzien in een
gestage stroom gekwalificeerde artsen.

technologie in de klaslokalen, het implementeren
van naschoolse opvang van hoge kwaliteit en het
creëren van een pakkende leeromgeving die ouders
bij het proces betrekt.
Onze scholen moeten een omgeving worden
waar kinderen willen zijn, waar ze gezonde
vriendschappen ontwikkelen, kennis verwerven
op het academische en het professionele vlak,
maar ook cruciale bekwaamheden aanleren
voor het leven in het algemeen – in een actieve,
stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Daarom
is het de verantwoordelijkheid van de regering,

Alternatieve medicatie

Wij steunen de legalisering van het gebruik
van cannabis voor medische doeleinden op
doktersrecept.

Onderwijs
Een goede opleiding is het meest krachtige
instrument dat wij hebben. Het is dringend nodig
dat we op een verantwoorde manier de obstakels
verwijderen die in de weg liggen van onze kinderen en
studenten van alle leeftijden.
Het voorzien in bloeiende scholen van hoge kwaliteit
en ieder kind de instrumenten aanreiken voor
een gezond, bevredigend, betekenisvol leven, is
essentieel om een duurzaam Aruba op te bouwen.
Onze kinderen verdienen de kans om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen, met de zekerheid dat ze
op weg zijn naar een goede baan, promotie en
een carrière met de kans op een betere toekomst.
Tegelijkertijd heeft ons eiland goedopgeleide
mensen nodig voor banen in het toerisme, de
raffinaderij, de haven, de constructiesector, de zorg
en de kenniseconomie.
Dit betekent dat we moeten kunnen voorzien in
onderwijs van hoge kwaliteit in iedere levensfase.
Dat betekent het aanbieden van de modernste

de schoolbesturen, leerkrachten en ouders, om te
zorgen dat scholen verworden tot zulke speciale
plaatsen voor de kinderen.
Het betekent dat we onze leerlingen moeten
laten weten dat ze ertoe doen en dat wij met zijn
allen erop gericht zijn hen te laten slagen. De
AVP blijft eraan werken om dat te realiseren door
het investeren in alle aspecten van onderwijs tot
prioriteit te verheffen.
In de afgelopen jaren heeft de Regering van
Aruba meer dan zeventig scholen gerenoveerd en
verschillende nieuwe scholen gebouwd. Toen de AVP
aan de macht kwam, waren teveel scholen vervallen
en niet in de conditie om studenten en docenten
succesvol te laten worden. We hebben gebouwen
gemoderniseerd, zonnepanelen toegevoegd
en uitdagende leerruimtes voor onze kinderen
ontwikkeld.
We hebben ons ook gericht op het aanbieden aan de
leerkrachten van nieuwe instrumenten en technieken

Aruba vooruit | Berd’e ta!

om hen in staat te stellen nog beter om te gaan met
de nieuwe uitdagingen op het terrein van leren en
gedrag in onze multiculturele en meertalige scholen
van vandaag de dag.
Maar er moet nog meer gedaan worden om hoge
standaarden in onze scholen te waarborgen. Alle
kinderen en jongeren moeten naar school gaan en
geen enkele student zou de school mogen verlaten
zonder een afgeronde professionele opleiding
of een diploma dat de mogelijkheid biedt voor
verdere studie. Dit betekent dat het fenomeen
van ‘vroegtijdige schoolverlaters’, ‘zittenblijvers’
en onvoldoende prestaties tot een minimum
moet worden teruggebracht en bij voorkeur
geëlimineerd. Dit brengt ook met zich mee dat alle
obstakels die een student in de weg liggen, zowel
binnen ons schoolsysteem als in de maatschappij,
moeten worden verwijderd om elke student een
daadwerkelijk gelijke kans te geven om zijn of haar
kwaliteiten tot het maximum te ontwikkelen.
Om dit doel van gelijke kansen op maximale
ontplooiing te realiseren, moeten zowel leerkrachten
als ouders de mogelijkheden krijgen om studenten
en leerlingen te helpen en te begeleiden op hun weg
naar volledige ontwikkeling. Ten slotte, moeten we
de organisatorische, administratieve en financiële
structuren creëren die leiden tot de condities voor
alle scholen om de werk- en leeromgeving te worden
die ze moeten zijn, om de maximale ontwikkeling van
ieder kind te kunnen realiseren. Dat moet gebeuren
op alle niveaus van educatie in alle sectoren. Dat
is de uitdaging en het belangrijkste doel voor de
volgende regering.
Deze immense taak van het transformeren van ons
onderwijssysteem van een relatief ineffectief model
in een moderne, creatieve en stimulerende omgeving
voor pupillen, studenten en leerkrachten, vereist
heldere realistische en bereikbare doelen, brede
samenwerking tussen allen die betrokken zijn bij het
onderwijs en een lange termijn verbintenis om nooit
te stoppen met het creëren van de best mogelijke
omgeving voor onze studenten om te leren en te
groeien.
Om dit te bereiken, zullen we:
• De schoolbeleving verbeteren en de
slagingspercentages op alle niveaus verhogen
−− Het afschaffen van het fenomeen ‘zittenblijven’
en het vervangen door een systeem van

−−
−−

−−
−−
−−

intensieve begeleiding, progressieve evaluatie en
programma’s als ‘summerschools’
Het voorkomen van ‘ontijdige schoolverlating’ in
alle niveaus van ons onderwijs.
Het herstructureren van schoolgebouwen
en schoolpleinen tot plaatsten waar het
aangenamer is om te studeren en te werken
Het verbeteren van de schoolresultaten tot het
niveau van landen die al succesvol zijn
Het creëren van meer samenwerking tussen
leerkrachten, ouders en studenten
Uitbreiding van de financiële steun voor gezinnen
met een inkomen tot 3000 florin per maand

• Vernieuwen van het school curriculum en
de school organisatie
−− Een nieuwe middelbare school in Noord bouwen
−− Systematisch gebruik maken van online lesgeven
en leerinstrumenten
−− Uitbreiden van het project meertalige school in
het primaire onderwijs
−− Versterken van Nederlands en/of Engels als
instructietaal in het secundaire onderwijs
−− Vernieuwen en versterken van het
beroepsonderwijs, zodat het beter aansluit bij de
economische ontwikkeling
−− Vernieuwen van de programma’s voor
lichamelijke oefening en sport in scholen
−− Uitbreiden van de naschoolse opvang zoals
Traimerdia voor het basisonderwijs en Nos Atardi
voor middelbare scholieren.
•

Vernieuwen van de rol van de leerkracht
−− De trainingen voor leerkrachten vernieuwen en
verdere professionalisering en mogelijkheden
voor specialisatie aanbieden
−− Leerkrachten meer ondersteuning bieden
−− Een nieuwe salarisstructuur introduceren
−− De tevredenheid van leerkrachten vergroten en
initiatief en goede resultaten belonen

• Vernieuwen en vergroten van de mogelijkheden
voor levenslange educatie en hoger onderwijs
−− Herstructurering van het systeem van
studieleningen voor hoger onderwijs
−− Het uitbreiden van de mogelijkheden om in
Aruba of daarbuiten te studeren
−− Het vergroten van de mogelijkheden voor online
professionele cursussen en opleidingen, het
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opzetten van een digitale website voor Massive
Online Open Courses for the community (MOOCs)
−− Het erkennen van de studieprestatie, ook als een
student er niet in is geslaagd de opleiding met
een diploma te bekronen.
−− Het vergroten van het succespercentage van
studenten in het hoger onderwijs en het
volwassenenonderwijs
−− Het introduceren van de Green Faculty aan de
Universiteit van Aruba
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben bij hun huiswerk, kan een programma van
naschoolse opvang heel voordelig zijn. Daarnaast
is het voor werkende ouders van belang te weten
dat hun kinderen ’s middags goed opgevangen
worden door verantwoordelijke volwassenen.
Voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben
maar daarvoor geen gelegenheid hebben in de
namiddag, is het programma ‘Trai Media’ een goede
oplossing. De doelstelling van dit programma, dat
tot stand is gekomen op initiatief van de AVP en
gefinancierd wordt door de overheid, is dat alle
leerlingen gelijke mogelijkheden krijgen ook voor
wat betreft extra ondersteuning na schooltijd. Trai
Merdia is voor leerlingen van de basisschool. In
navolging van Trai Merdia is het kabinet Mike Eman
gestart met een gelijkaardig project voor leerlingen
van de middelbare school: “Nos Atardi”. Naast
ondersteuning bij het huiswerk, krijgen de leerlingen
in de namiddag ook sociale, kunstzinnige vorming
en sport. Een eventueel volgend AVP kabinet zal dit
programma uitbreiden naar alle middelbare scholen
op Aruba.

Levendige buurten
Onze kern als AVP partij is een diepgewortelde
toewijding aan onze mensen en hun welzijn. Dit
begint in de buurten. Duurzaam omgaan met alles
wat ons bezig houdt, begint volgens het 1000VOZ
onderzoek bij de basis. In onze wijken. Hoe we met
elkaar omgaan en hoe elke individuele persoon met
deze grondgedachte omgaat.
In de afgelopen acht jaar hebben we hard gewerkt

in de wijken: we schilderden huizen, we hebben
straatverlichting geïnstalleerd, multifunctionele
accommodaties gebouwd en sportfaciliteiten,
we hebben trottoirs aangelegd en hebben 1200
kilometer wegen gebouwd, verhard of verbeterd
van Paradera tot Piedra Plat. We hebben zelfs hele
buurten gerenoveerd zoals Rancho en Village. Het
gaat niet alleen om bakstenen en asfalt, het gaat
erom dat onze mensen een comfortabel leven leiden.
Wij geloven dat onze buurten de basis moeten
vormen voor gezonde, bloeiende families,
met goede, betaalbare huizen, groene ruimte,
sportvelden en andere activiteiten voor jongeren en
mogelijkheden voor gemeenschapszin. De overheid
moet naar de wijken komen om toegankelijk
te zijn en verantwoording af te leggen in onze
gemeenschappen.
Dit is onze benadering voor de komende vier jaar.

Vergroenen van onze buurten

Leven, werken en laten opgroeien van kinderen in
een buurt is belangrijk. Het hebben van groene, open
ruimtes is belangrijk voor de leefbaarheid. Het is
goed voor het milieu en de duurzaamheid van ons
eiland in het algemeen, maar levert ook een betere
kwaliteit van leven voor iedere familie in Aruba.
De AVP heeft zich lang geleden al verbonden aan de
belofte om ons eiland groener te maken. We willen
hiermee doorgaan, door:
1. Het planten van een boom voor iedere inwoner
van ons eiland Dit betekent 100.000 bomen in
de volgende vier jaar. Bomen dienen niet alleen
om Aruba mooier te maken; ze helpen om de
luchtkwaliteit te verbeteren, vangen het water op
bij zware regenval en verkoelen buurten door de
zo noodzakelijke schaduw te leveren. Bomen zijn
een investering in de lange termijn gezondheid
van ons eiland, en vormen een erfenis waar de
volgende generaties van kunnen genieten.
2. Het creëren van meer groene ruimtes in de
buurten Het vergroten van het aantal parken
en open ruimtes verbetert het aanzien van
buurten en de mogelijkheden om er te
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genieten. Groenvoorzieningen dragen bij aan de
duurzaamheid van Aruba.
3. Het opvangen van regenwater en grijs
water voor het onderhoud van parken en
groenvoorzieningen.
4. Doorgaan met het vergroten van de hoeveelheid
zonnepanelen op scholen en overheidsgebouwen.
We hebben tot nu toe zonnepanelen geïnstalleerd
op twintig scholen en negen overheidsgebouwen.
Dat draagt bij aan de verlaging van de kosten
van energie, maakt ons meer milieuvriendelijk
en helpt ons doel van onafhankelijke
energievoorziening in 2020 te bereiken.
5. Het uitbreiden van onderwijsprogramma’s over
duurzaamheid zoals Green’S’Cool, om burgers,
inclusief onze jonge mensen, te leren hoe ze
duurzame praktijken kunnen inbouwen in hun
dagelijkse leven, zoals verantwoord omgaan met
afval en het stimuleren van zaken als elektrische
auto’s. Het creëren van een online ‘groen’
platform waar mensen meer informatie kunnen
vinden.

Betrokkenheid van burgers
We zouden betrokken, interactieve buurten moeten
bouwen, waar het makkelijk is voor families om
deel te nemen aan activiteiten. De heropleving van
buurthuizen biedt mogelijkheden voor mensen
om als buurtgemeenschap bij elkaar te komen
voor activiteiten als: kunstmarkten, culturele
activiteiten en educatieve initiatieven.

Brengen van de overheid
naar de wijken
Voor de AVP is de beste manier om de mensen
te dienen, door naar de buurten te gaan waar de
mensen wonen – de regering moet naar de mensen
toe gaan. Premier Mike Eman loopt elke donderdag
door wijken en heeft dan één–op-één gesprekken
met mensen. Zo hoort hij direct van de burgers
welke bezorgdheden leven in de wijk en hoe de
regering kan helpen.
We hebben al drie nieuwe multifunctionele

accommodaties gebouwd (Noord, Paradera,
Savaneta) en er komen er nog drie (San Nicolas, Sta.
Cruz, Dakota) bij. Deze nieuwe faciliteiten bieden
diensten aan de burgers in de wijken, zoals het
verkrijgen van vergunningen, het aanvragen van
documenten en nog veel meer, in de buurt waar ze
wonen. De overheid stelt zo de burger centraal en
straalt uit dat de regering rekenschap moet afleggen
aan de burgers en het hen zo efficiënt en geriefelijk
mogelijk moet maken.

Dierenwelzijn
Terwijl we de kwaliteit van leven in de wijken
verbeteren, moeten we ook oog hebben voor de
zwerfdieren en andere ongewenste dieren. We
zullen ons de komende vier jaar inspannen om
in nauwe samenwerking met organisaties op het
gebied van dierenwelzijn, zoveel mogelijk honden
en katten te steriliseren. Daarnaast zullen we ons
aansluiten bij initiatieven, gericht op het genezen,
opvangen en laten adopteren van dieren die
geschikt zijn om opgenomen te worden in een
liefhebbende familie.

Mensenrechten
De AVP is er trots op een tolerante, inclusieve partij
te zijn en we verwerpen discriminatie van welke soort
dan ook. We staan achter de inmiddels goedgekeurde
wetgeving voor volledige legale gelijkheid voor
LGBT-stellen. De afgelopen regeerperiode heeft
de Partij wetgeving ter formalisering van deze
situatie aangenomen. We werken ook actief aan de
bestrijding van raciaal en etnisch fanatisme en zijn
ervan overtuigd dat Aruba een plaats moet zijn waar
iedereen welkom is.
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3. Kansen voor iedereen

Versterking van de midden inkomens -de dragers en
doeners- en bescherming van de minder sterken
Ons doel als AVP is om door te gaan met het bouwen aan een Aruba dat voor iedereen
werkt en dat iedereen een eerlijke kans geeft om vooruit te komen. Dat betekent dat we
ons verplichten de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen met een sterk
sociaal vangnet. Het betekent ook het ondersteunen van hardwerkende mensen, de
dragers en de doeners van onze maatschappij –degenen die ons land gedragen hebben
in de mindere tijden- zodat ze hun kinderen een beter leven kunnen bieden.
Het plan van de AVP bestaat uit een aantal gerichte beleidsacties die helpen om
enerzijds geld terug te laten vloeien naar families en anderzijds het eenvoudiger maken
voor werkende vaders en moeders om hun kinderen op te voeden.
Het is ook een bevestiging van ons geloof dat we verplicht zijn de helpende hand te
bieden aan mensen die het moeilijk hebben, dat we een warm welkom en een inclusieve
samenleving moeten bieden aan immigranten en dat onze ouderen verdienen om met
waardigheid en respect oud te worden.

Aruba vooruit | Berd’e ta!

Ondersteuning
middeninkomens

Duizenden families, de mensen die ons eiland dragen,
werken elke dag hard en kunnen in sommige gevallen
toch maar met moeite rondkomen. Die groep wil de
AVP ondersteunen. We willen de jonge professionals
en families kansen geven waardoor er een dynamische
economie gecreëerd wordt waarin plaats is voor
iedereen. Dat betekent dat het mogelijk zal zijn om aan
een succesvolle carrière te werken, te sparen voor de
toekomst en om de familie te kunnen ondersteunen,
waardoor deze zal kunnen opbloeien. Zo ontstaan
gelukkige families.
Voor een aantal families is het moeilijk om van hun
inkomen rond te komen, zelfs als er anderhalf tot
twee inkomens binnen een gezin zijn. Kosten voor de

Dit raakt de kern van wie we zijn als
Christendemocraten. We zorgen voor
elkaar en we helpen elkaar vooruit.
huur of hypotheek, creditcardkosten, autoleningen,
studieleningen, schoolkosten van de kinderen,
naschoolse activiteiten, kinderopvang enzovoort,
slokken het hele budget op.
De kwaliteit van het leven was een belangrijk
onderwerp bij 1000VOZ. Koopkracht was vooral een
onderwerp voor de middenklasse. Verder werd gepleit
voor een gezondere levensstijl en voor gelijke betaling
voor man en vrouw voor het zelfde werk.
We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van
deze families, ze werken hard en zouden veel kunnen
bereiken. Het harde werken willen we belonen in de
vorm van een belastingvoordeel dat de koopkracht van
deze families zal verbeteren.
Om dit te bereiken stelt de AVP dat nieuwe initiatieven
voor. We zorgen ervoor dat onze families een eerlijke
kans krijgen:
1.

2.

Belastingvoordeel: we zullen de belastingschijven
aanpassen in het voordeel van de middeninkomens
tussen de Afl 2.500,- tot Afl 4.500,- .
Aruba ‘s toekomst initiatief: De AVP is voorstander
om deze groep een maandelijkse toelage te geven.

3.

4.

5.

6.

Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming
voor de kosten van sporten en
overige hobby’s van de kinderen zoals
bijvoorbeeld tekenen, schaken (kunst
en wetenschap) en de kosten van
benodigdheden voor school zoals laptops,
tablets en overige IT benodigdheden.
Extra belastingaftrek van 500 AWG: iedere
familie zal per kind per jaar een extra
kinderaftrek van AWG 500,- krijgen als
tegemoetkoming van de kosten van de
kinderopvang.
Het kopen van een huis makkelijker
maken door de bedragen van het
Nationale Hypotheek Garantiefonds te
verhogen.
Het bouwen van een huis makkelijker
maken door meer percelen beschikbaar te
stellen.
De voorwaarden voor het terugbetalen van
een studielening gunstiger maken.

Belastingvoordeel

Families in Aruba werken hard. Echter, door de
studieleningen, hypotheken en de zorg voor
de kinderen raakt het budget snel op. Daarom
stellen we voor om de belastingschijf voor
families met middeninkomens te verlagen. Dit
zal resulteren in een belastingverlichting. Meer
geld blijft dan in de portemonnee.
Dit is tevens een economische stimulans
omdat de koopkracht van deze groep hierdoor
zal toenemen.

‘Het Aruba’s Toekomst Initiatief’

Ouders doen grote offers om hun kinderen alle
kansen te geven die er zijn. Op dit moment
geeft de overheid een toelage voor onderwijs
aan families met een inkomen lager dan AWG
2500 per maand. Deze toelage is bedoeld om
de naschoolse activiteiten te bekostigen. We
stellen voor om dit uit te breiden naar families
met een inkomen tot AWG 5000,- . We noemen
het Het Aruba’s Toekomst Initiatief omdat
het erom gaat om families en toekomstige
generaties te helpen. Het gaat om extra geld
voor duizenden families zodat ze geld hebben
om hun kinderen te laten sporten, ballet
te laten doen of om laptop te kopen of de
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kinderen naar wiskundekampen en dergelijke te
laten gaan.
We willen de hardwerkende families helpen door
ervoor te zorgen dat ze in hun kinderen kunnen
investeren.

Extra kinderaftrek

Voor families waar beide ouders buitenshuis
werken, kunnen de kosten voor de kinderopvang
behoorlijk oplopen. We stellen een jaarlijkse
extra kinderaftrek per kind voor elke familie die
kosten maakt voor professionele opvang van hun
kind(eren). Op deze manier wordt het opvangen van
de kinderen betaalbaar gemaakt. Ouders moeten
geholpen worden zodat ze zich niet druk hoeven
te maken over hun kinderen. Ze kunnen met een
gerust hart aan het werk gaan omdat ze zich dan
geen zorgen hoeven te maken over de opvang
van hun kinderen. Tevens wordt de koopkracht
verbeterd en dat is goed voor onze economie.

Bescherming van de rechten
van het kind

Families hebben steun nodig bij de moeilijke
opvoedkundige taak die zij hebben. Op basis
van het rapport ter bescherming van de rechten
van het kind van UNICEF uit 2013 is er beleid
opgesteld die zal worden uitgevoerd door middel
van samenwerking met de ministeries van Justitie,
Sociale Zaken, Cultuur, Onderwijs, Gezondheid en
Sport. De jeugd zal gestimuleerd worden om mee te
doen aan vrijwilligerswerk, arbeid en onderwijs om
zo een actieve rol te spelen in de gemeenschap. Zo
creëren we de leiders van de toekomst.
De Commissie van de Bescherming van de Rechten
van het Kind wordt nieuw leven ingeblazen. Evenals
het jeugdplatform die bestaat uit verschillende
belanghebbende partijen. Verder onderzoek naar
onderwerpen die belangrijk zijn voor de jeugd zal
worden bevorderd. Ook zullen deze onderwerpen
verder uitgewerkt worden.

Nationale Hypotheekgarantie

Het bezit van een eigen huis is voor families
heel erg belangrijk. Het is iets om trots op te
zijn. Voor velen blijft deze droom echter buiten
bereik. We willen het bedrag waar de nationale
hypotheekgarantie voor geldt, verhogen. Hierdoor

zal het makkelijker worden om een hypotheek te
krijgen. Omdat het risico voor de bank daardoor
wordt verlaagd zullen er makkelijker en tegen
betere voorwaarden hypotheken worden verstrekt.
Het huishoudelijke budget wordt beschermd door
ervoor te zorgen dat het hypotheekbedrag per
maand niet hoger zal zijn dan 1/3 van het inkomen
van het huishouden.

Beschikbaarheid percelen om
huizen te bouwen

De AVP zal ervoor zorgen dat er meer percelen
beschikbaar zullen komen om aan de vraag naar
land tegemoet te komen. De percelen zullen kleiner
worden gemaakt zodat er meer gebouwd kan
worden per vierkante meter.
We veranderen het ruimtelijke ordening plan
door met de verschillende belanghebbers te gaan
praten, maar we zullen ook rekening houden met de
bevolkingsdichtheid en de beschikbare ruimte. Zo
is het van belang dat er groene open ruimtes in een
buurt ontstaan.

Studieleningen

We hebben het al eenvoudiger gemaakt om de
studieleningen terug te betalen en we zullen
daarmee doorgaan. De inwerkingtreding van de
wet die studiefinanciering moet regelen is een
historische prestatie van deze regering. Sinds de
status aparte van Aruba (31 jaar geleden) was dit
de eerste hervorming van het leensysteem dat ook
wel bekend staat als “Arubalening”. Vanaf 1 juni 2017
geldt voor zowel bestaande als nieuwe leningen een
rente van 2% met terugwerkende kracht naar het
moment dat de lening moet worden terugbetaald.
Ook is de periode van terugbetaling verhoogd van
15 naar 20 jaren.
De hoogte van de lening voor studenten die in
de Verenigde Staten of Canada gaan studeren
is verhoogd van Afl. 102.000,- naar Afl. 140.000,
Ook is er een nieuw financieringsprogramma
geïntroduceerd tot een maximum bedrag naar Afl.
42.000,-. De maximum leeftijd om in aanmerking
te komen voor de studielening is verhoogd van 30
jaren naar 35.
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11%
koopkracht lagere
inkomens
Betaalbare woningen

20 Vakantiedagen

Om hard werkende families in staat te stellen
om meer quality-time met elkaar door te kunnen
brengen, stelt de AVP voor om het wettelijk aantal
vakantiedagen te verhogen van 15 naar 20.

Beschermen van de
minder sterken

AVP gelooft in de intrinsieke waarde van elk persoon
en probeert ervoor te zorgen dat elke persoon de
basisbenodigdheden heeft. Het gaat om betaalbare
woningen, voedsel, water en licht om waardig te
kunnen leven. Daarom hebben we het minimumloon
verhoogd, de energieprijzen van elektriciteit en gas
verlaagd en hebben we de koopkracht verhoogd van
de mensen met een inkomen tot AWG 2500,- met
11%. Nog steeds blijft er veel te doen om deze meest
kwetsbare groep te beschermen.
In de komende 4 jaar komt de AVP met de volgende
voorstellen voor deze groep:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bouwen van betaalbare woningen
Instellen van huursubsidie voor lagere inkomens
Herstructureren van de Sociale Voorzieningen
Hulp voor mensen met beperkingen
Bescherming van de consument
Consistent immigratiebeleid
Invoeren van een prepensioen
Verlaging van de AZV premie voor
gepensioneerden, speciale woningen voor
bejaarden, verbeteren van de ouderenzorg

Een veilige gezonde leefomgeving is datgene wat
elke familie wil. Ouders hebben dan minder stress
en de kinderen kunnen beter presteren op school.
Het zorgt voor een betere kwaliteit van leven in
onze wijken. Op dit moment is de regering bezig
met een nieuw project dat ervoor moet zorgen dat
er 2000 nieuwe woningen komen. Onze benadering
is om buurten te ontwikkelen met huizen, scholen,
banken en andere faciliteiten. Wijken waar de
woon- en werkfunctie wordt gecombineerd. We
ontwerpen infrastructuur niet alleen bedoeld voor
auto’s maar ook voor voetgangers en fietsers om zo
de straten veiliger te maken. Deze buurten zullen
huizen hebben voor alle inkomensgroepen.
FCCA koopt huizen op die verlaten en of vervallen
zijn om deze op te knappen en in sociale woningen
te veranderen. Daarmee wordt niet alleen de buurt
verbeterd en daardoor ook aantrekkelijker en
veiliger om in te wonen, maar ook komen er op deze
manier veel meer betaalbare woningen beschikbaar.
Tot slot wil de AVP nagaan of de huursubsidie ook
gebruikt kan worden als er privé gehuurd wordt in
plaats van alleen dat te verstrekken in de gevallen
dat de huizen eigendom zijn van de overheid.
Hiermee zou het aantal beschikbare, betaalbare
woningen enorm uitgebreid worden

Hulp voor mensen met beperkingen

Aandacht voor ouderen en gehandicapten waren
twee van de onderwerpen die naar voren kwamen
tijdens 1000VOZ.
We moeten meer doen voor mensen met een
beperking en voor de mensen die zorgen voor
iemand die gehandicapt is. Op de allereerste plaats
moet de financiële situatie van gehandicapten
verbeterd worden. Daarom stelt de AVP voor om:
A. Een toelage voor gehandicapte kinderen
(<18jaar) in te stellen. De ouders van deze
kinderen hebben veel hogere lasten dan
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vergelijkbare families met kinderen zonder
beperking.
B. De toelage voor gehandicapten (>18Jaar) moet
met 50% omhoog. Deze is nu eenvoudigweg niet
toereikend.
Voorts zijn we voorstander van het introduceren
van het Winyi project. Dit project houdt in dat er
woningen worden gecreëerd voor zwaar lichamelijk
gehandicapten bij SABA. Er zal worden gezorgd voor
goede faciliteiten waar mensen permanent kunnen
wonen. Er zal ook uitgebreid geïnvesteerd worden
in ambulante zorg voor mensen met een beperking
zodat ze thuis geholpen kunnen worden en of naar
een speciale dagopvang kunnen gaan.

Er moet een einde komen aan woekerpraktijken
bij het verstrekken van leningen. Dit is slecht
voor onze families en in het algemeen voor de
economie. Om deze reden hebben we recent
een wet aangenomen die de consument moet
beschermen tegen dit soort praktijken. De hoogte
van de rente is gemaximaliseerd en ook het bedrag
dat geleend kan worden. Aanbieders lokken klanten
door hen geld aan te bieden maar geleidelijk
wordt de rente steeds hoger en blijft de klant
met een grote schuld zitten. Het is een industrie
zonder scrupules die misbruik maakt van mensen
die op korte termijn geld nodig hebben en dan in
uitzichtloze situaties terecht komen. We zorgen
ervoor dat er wetten geïmplementeerd worden die
de mensen beschermen tegen deze praktijken en
dat deze industrie niet langer onze families kunnen
uitbuiten.

op het gebied van onderwijs, de participatie op de
arbeidsmarkt en de deelname aan de samenleving.
Immigranten dragen op een positieve manier bij aan
ons land. Ze werken hard om een beter leven voor
zichzelf en hun families te verkrijgen. Ze dragen bij
aan een gezonde economie. Zij gaan om met andere
mensen en hun contacten bieden kansen voor de
kleine ondernemingen. Op deze wijze wordt ook de
economische groei bevorderd.
Dit is de reden dat de AVP streeft naar actieve
participatie van deze groep in de gemeenschap. AVP
gelooft in een beleid op het gebied van immigratie
die sociale samenhang bevorderd en promoot
zoals BO Aruba. De AVP is van mening dat het
aantrekkelijker gemaakt moet worden voor hen
om mee te doen in de gemeenschap. Het doel kan
gedeeltelijk worden bereikt als de immigranten
de taal van Aruba leren spreken en ook de cultuur
en de plaatselijke gebruiken kennen. Terwijl de
immigranten zich vrij kunnen voelen om zichzelf
uit te drukken. Het principe van diversiteit binnen
eenheid. De AVP heeft recentelijk de dromerswet
aangenomen die het mogelijk maakt om kinderen
die naar Aruba zijn gekomen zonder papieren,
waar ze zelf helemaal niets aan kunnen doen, een
verblijfsvergunning te geven. Vaak kennen deze
kinderen geen ander thuis dan Aruba en we geloven
dat ze de mogelijkheden moeten hebben om hun
talenten te ontwikkelen en om bij te dragen aan het
succes van het eiland.
We zijn ook voorstander van een goedkopere
tijdelijke werkvergunning voor Nederlanders,
gelijke behandeling voor EU, VS en Nederlandse
paspoorthouders en een snel loket voor alle banen.

Consistent immigratiebeleid

Prepensioen

Bescherming van de consument

AVP is voorstander van een consistent en
transparant beleid dat erop gericht is om de
gemeenschap actief te betrekken.
Aruba kent een gestage stroom immigranten.
Gedurende de historie van ons eiland zijn er
mensen naar Aruba gekomen. Die mensen hebben
hard gewerkt om dit eiland hun thuisland te maken.
Een derde van onze inwoners is elders geboren.
Aruba staat dan ook bekend om zijn diversiteit.
We geloven dat iedereen ongeacht zijn achtergrond
of nationaliteit dezelfde kansen zou moeten hebben

AVP gelooft in een Aruba waar niemand achterblijft.
Er is momenteel een probleem bij mensen die
ineens werkeloos worden rond hun 50ste levensjaar
en dan weinig kansen hebben op een nieuwe
baan. Om een hulplijn uit te werpen, wil de AVP
een prepensioenprogramma ontwikkelen. Dit is
een regeling die bepaalde oudere werknemers,
in geval van ontslag, de mogelijkheid biedt om,
naast de werkloosheidsuitkering, een aanvulling
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te krijgen in de aanloop naar het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. De precieze
voorwaarden voor de regeling zullen worden
bepaald in een overleg met de sociale partners.

Levenskwaliteit van ouderen verbeteren
Onze ouderen en zij die de pensioengerechtigde
leeftijd naderen hebben hard gewerkt. Velen
hebben dit eiland mede opgebouwd. Zij hebben
ervoor gezorgd dat de economie gegroeid is en
dat het toerisme is opgebloeid. Anderen hebben
gewerkt bij de olieraffinaderij, hebben gebouwd
aan de infrastructuur, onze kinderen lesgegeven
of gewerkt in de toeristische industrie. We zijn hen
veel dank verschuldigd.
Nu is de tijd gekomen om ze wat terug te geven.
Geen oudere zou zich zorgen moeten maken of ze
zich wel een huis of een auto of gezondheidszorg
kunnen veroorloven.
Ten eerste wil de AVP de AZV premie voor
gepensioneerden verlagen zodat de ziektekosten
minder wegen op het budget van deze groep.
De AVP regering is nu faciliteiten aan het bouwen
voor senioren. Die betaalbare woningen zullen het
mogelijk maken dat de ouderen kunnen blijven
wonen in de gemeenschap waar ze hun hele
leven doorgebracht hebben, dicht bij hun familie
en vrienden en bestaande sociale structuren die
bijdragen aan de kwaliteit van hun leven. Het stelt

oudere familieleden in staat om deel uit te maken
van de sociale structuur van de samenleving in hun
buurt om zo een mentor te zijn voor onze kinderen,
die zoveel kunnen leren van de generaties die hen
zijn voorgegaan. Dit beleid moet in de komende
jaren voortgezet worden.
We zullen ook de manier waarop we voor ouderen
zorgen veranderen. Zoals het nu is worden jongere
familieleden financieel gestraft als ze ervoor kiezen
om met een oudere te gaan samenwonen om voor
hem of haar te zorgen. Dan wordt er gekeken naar
het gezamenlijke inkomen van het hele huishouden
en daardoor komt men vaak niet in aanmerking
voor allerlei sociale voorzieningen.
Het is niet eerlijk en het gaat in tegen het principe
van de Arubaan die zich verbonden voelt met
de familie. We zullen deze systeem veranderen
op een zodanige manier dat als iemand bij een
hulpbehoevend ouder familielid intrekt om voor
die persoon te zorgen, dit geen nadelige gevolgen
heeft op de maandelijkse voorzieningen. We zouden
juist families moeten aanmoedigen om voor hun
grootouders, overgrootouders, ooms en tantes te
zorgen in plaats van het moeilijk te maken. Het is
belangrijk voor het welzijn van onze ouderen en de
gemoedsrust van hun geliefden.
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Sport, Gezondheid en Geluk
Iedereen moet gaan bewegen

Een gezonde gemeenschap is een gelukkige
gemeenschap. De AVP gelooft dat de mens
gelukkiger wordt door bewegen in combinatie
met gezonde voeding. Dus van sporten word je
gelukkiger en dus ook productiever. Derhalve zet
de AVP in op Bewegen en Sporten voor Iedereen.
Iedereen moet gaan bewegen en sporten
In de komende regeerperiode wil de AVP
inzetten op het verbeteren van de structuur van
sport op Aruba door het moderniseren van het
management, het versterken van de onderlinge
samenwerking en het doen van onderzoek naar
de relatie tussen gezondheid en geluksbeleving
en deelname aan sport en andere vormen
van bewegen. Ook wil de AVP de kansen en
mogelijkheden voor lokale atleten vergroten.
Dat willen we op de volgende manier doen:
1. Het brengen van sport in al zijn facetten naar
de wijken en buurten om ze de basis van
deelname aan sport en bewegen te vergroten.
2. Motiveren van mensen om minimaal 30
minuten per dag aan beweging/sport te doen.
3. Erkenning geven aan bestaande en voormalige
bekende sporters op Aruba als voorbeeld voor
de gemeenschap.

Derhalve komt de AVP met de volgende concrete
voorstellen:
1.

Een Sport Plan voor elke wijk/buurt
opgesteld op basis van de lokale behoeften.
2. Invoeren van verplicht 30 minuten bewegen
tijdens werkuren.
3. Verhogen van het aantal uren sport op
school.
4. Aanmoedigen om aan meer dan 1 tak van
sport deel te nemen om de sociale interactie
te verhogen.
5. Het doen van onderzoek en het verzamelen
van gegevens over voordelen van deelname
aan sport en de gevolgen voor de
gezondheid, geluksbeleving en productiviteit
van de bevolking.
6. Aanbieden van een betere medische
begeleiding waardoor de blessure
behandeling van sporters verbeterd wordt.
7. Deelname aan meer internationale
organisaties (internationale sport
organisaties, universiteiten etc..) en
evenementen om zo meer mogelijkheden te
creëren voor onze sporters zoals toegang tot
studiebeurzen, ondersteuning door experts,
betere trainingsfaciliteiten.
8. Atleten die ondersteund worden door
de overheid inzetten als vrijwilliger bij
activiteiten met jongeren.
9. Stimuleren van lokale trainers om diploma’s
en certificaten te halen
10. Erkennen van atleten, trainers en
vertegenwoordigers voor hun prestaties in de
sport.
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4. Een overheid voor haar burgers

Openbare Financiën, efficiënt
regeren en Smart Aruba
De afgelopen 4 jaren heeft de AVP hard gewerkt om het overheidsbudget
onder controle te krijgen. We hebben een route van 4 jaren uitgestippeld om
het financieringstekort dit jaar naar 0% terug te brengen en om in 2018 een
overschot te creëren. We hebben al de door ons gestelde doelen bereikt door
toewijding en discipline.
Toen het eerste kabinet van de AVP gevormd werd, heeft zij gekozen voor een
strategie die de groei van de economie moest bevorderen terwijl tegelijkertijd
het hele pensioenstelsel herzien moest worden. Die strategie heeft gewerkt.
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Deficit / GDP ratio

2018 surplus

Werkloosheid

-0.5%

+0.5%

<7%
WORDT 5%

Structurele hervormingen van het
ambtenarenpensioen, het algemene
ouderdomspensioen, de ziektekostenvoorziening,
bezuinigingen en het beheersen van de schuld
hebben geleid tot een historische -0,5% tekort/
BNP ratio. In 2018 zal er een overschot van 0,5%/
BNP ratio ontstaan. Dat betekent dat we onze
eerste stap naar het daadwerkelijk verlagen van
de schuld hebben gezet. Dat is voor het eerst
in de geschiedenis van Aruba. De economie is
gegroeid, de werkloosheid is gedaald naar onder
de 7% en zal nog verder dalen op het moment
dat de olieraffinaderij volledig operationeel is.
Bovendien hebben we er met de opening van de
olieraffinaderij voor gezorgd dat er op de lange
termijn ook economische groei is.
De afgelopen acht jaar heeft de AVP laten zien dat
het uw vertrouwen waard is.
Nu moeten we ons eiland positioneren voor de
toekomst. We moeten zorgen dat de financiële
stabiliteit van de overheid duurzaam wordt. Dit is
een van de hoekstenen van de visie van de AVP.
Als we herkozen worden dan zullen we in ons
eiland, in ons product, blijven investeren terwijl we
er tegelijkertijd voor zorg dragen dat het budget
in balans blijft. Dit kan worden bereikt door te
bezuinigen op de uitgaven van de overheid, de
overheidsorganisatie efficiënter te maken, de
economie te diversifiëren en onze schuldratio laag
te houden.

Onze voorstellen voor de openbare
financiën van 2017 -2021 zijn:
Voortzetting van het duurzaam maken van de
openbare financiën

De AVP zal nieuwe regels introduceren die ervoor
zorgen dat de financiën de komende 4 jaren op orde
blijven. Om dit te bereiken zullen we het volgende
doen:
A.
B.
C.
D.

Doorgaan met bezuinigingen
Efficiënter maken van de overheid
Doorgaan met effectieve inning van belastingen
Snellere belastingteruggave, zodat er meer geld
te besteden is.

Schuldreductie

A. Een groeiende economie en overschotten op de
balans zullen de schuld aanzienlijk doen dalen
in de komende 4 jaren.
B. Financiële voordelen zoals herfinanciering van
onze nationale schuld binnen het Koninkrijk der
Nederlanden zal mede gebruikt worden om de
schuld te verlagen. Met de nieuwe Nederlandse
regering zullen de besprekingen over de
mogelijkheden van herfinanciering tegen
gunstige voorwaarden, heropend worden.

Instellen van toezichtsorgaan

A. Om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën
binnen de perken blijven zal er een lokaal
toezichtsorgaan geïntroduceerd worden die
conform de aanbevelingen van het IMF Artikel IV
zal handelen.
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Verbeteren van de bereikbaarheid van de
overheid, integriteit en transparantie

Het vertrouwen in de overheid was een onderwerp
dat aan bod is gekomen bij 1000VOZ. Met name de
efficiëntie en integriteit van bepaalde processen
zoals het verlenen van vergunningen en dergelijke
werd besproken. Daarom zal de AVP in de komende
termijn hoge prioriteit geven aan dit onderwerp.
In de visie van de AVP moet de overheid volledig
gedigitaliseerd waardoor ze bereikbaarder,
efficiënter en transparanter wordt. Daardoor zal de
integriteit van organisatie verbeteren. De nadruk
zal liggen op bepaalde hoofdprocessen zoals het
uitgeven van vergunningen, licenties etc

Samenwerking binnen het Koninkrijk

In de laatste acht jaar heeft de AVP veel initiatief
genomen om nieuwe samenwerking binnen het
Koninkrijk der Nederlanden op te zetten. Dit niet
alleen vanuit de overtuiging dat het Koninkrijk
een ruimere basis nodig heeft dan alleen een
constitutionele, maar ook omdat wij geloven dat
er veel mogelijkheden zijn om gezamenlijk, vooral
commerciële activiteiten te ondernemen. Het
ruime aantal Nederlandse bedrijven dat zich in
de afgelopen jaren op Aruba gevestigd heeft en
Aruba gebruikt als een Hub richting de regio en
Latijns Amerika, is daar een voorbeeld van. In de
komende jaren zal de AVP zich blijven inzetten voor
het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen
binnen het Koninkrijk.
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Geef ons groen licht
zodat Aruba vooruit kan blijven gaan...
De afgelopen acht jaar hebben we veel bereikt. Nu moeten we gaan profiteren van
al het goede werk en de investeringen die we gedaan hebben. De vooruitging die
we geboekt hebben, moet voelbaar worden in alle huizen van Aruba. Aruba heeft
stabiliteit en vooruitgang nodig. Daarom vragen wij weer uw steun. Geef ons uw
vertrouwen om ook de komende vier jaar enthousiast en voor iedereen Aruba te
dienen. Geef ons groen licht zodat Aruba verder vooruit kan gaan…

Welvaart en welzijn voor iedereen op Aruba

De AVP gelooft in een welvarend Aruba voor iedereen. Samen hebben we een prachtig land
opgebouwd waar we gelukkig samen in leven en samen willen we dit land nog mooier maken
om het aan onze kinderen te kunnen doorgeven. Dat is Groen!

Wat hebben we gedaan ?

In de laatste 8 jaar hebben we veel bereikt waar we trots op kunnen zijn. We hebben niet
alleen voortgang geboekt door dat we de infrastructuur op ons eiland hebben gerepareerd en
verbeterd. We hebben ons pensioenstelsel gered en toegankelijk gemaakt voor iedereen op
Aruba en het toerisme verder laten groeien. Hele buurten hebben we opgeknapt en verlicht
en we hebben de Openbare Financiën op orde gebracht. Bovendien hebben we nieuwe kansen
voor ons eiland gecreëerd.
De vele projecten waar we de laatste jaren aan gewerkt hebben zoals de heropening van de
raffinaderij, de nieuwe containerhaven, de nieuwe vleugel van het Horacio Oduber Hospitaal,
de Green Corridor, Aruba’s positie als testmarkt en etalage voor groene technologie, de Smart
Community, de renovatie van de binnenstad met tram, de 4 nieuwe economische zones en de
uitbreiding van de Universiteit van Aruba met de Green Faculty, hebben vele nieuwe kansen
voor burgers en bedrijven op Aruba opgeleverd.

Waar staan we nu?

Onze economie (+3% per jaar) groeit. Onze toeristische sector van wereldklasse blijft
uitstekend draaien. Het product Aruba is klaar om in de komende jaren onze gasten te blijven
ontvangen. De heropening van de raffinaderij, zorgt voor 3000 banen, geeft de komende jaren
een sterke impuls aan de economie en nieuwe vooral groene economische activiteiten zijn
in ontwikkeling. Werkloosheid ligt nu op 7 % maar daalt naar 5% als de raffinaderij volledig
operationeel is. Wijken, buurten, wegen en scholen zijn helemaal vernieuwd. Families die het
moeilijk hebben worden ondersteund. Bovendien is het tekort op de begroting van de overheid
is teruggebracht tot vrijwel nul in 2017 (-0.5%) en staat er voor 2018 een overschot (+5%)
gepland. De nationale schuld neemt af en de schuldratio daalt in een nog hoger tempo.
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Wat willen we in de komende vier jaar gaan doen?

De komende vier jaar gaan we de vruchten plukken van ons harde werken. De progressie
die we geboekt hebben in de afgelopen jaren moet nu voelbaar gaan worden in elk gezin
op Aruba.
Als de AVP wederom verkozen wordt, dan zullen met overgave en passie het
onderstaande realiseren:
1. Welvaart voor iedereen: we zullen ons toerisme sterk blijven houden, er voor
zorgen dat de plannen met de raffinaderij helemaal uitgevoerd worden en we zullen
doorzetten voor wat betreft het aantrekken van new business naar Aruba om onze
economie verder te diversifiëren.
2. Mogelijkheden voor iedereen: enerzijds willen we in de komende jaren de minder
sterken in onze gemeenschap blijven beschermen, want de AVP laat niemand achter.
En anderzijds willen we de dragers en de doeners die onze maatschappij de afgelopen
jaren hebben gedragen, helpen om hun plannen en dromen te realiseren.
3. Bloeiende, groene wijken en buurten: we zullen onze wijken en buurten veilig en
gezond houden. We zullen onze wijken gezellig en groen maken door het planten van
bomen overal op het eiland. Onze kinderen moeten naar goede scholen gaan. En als
nodig is, dan moet elke burger toegang hebben tot hoogwaardige, gratis medische zorg.
4. Stabiele Openbare Financiën stabiel en efficiëntere en meer transparante overheid: We
hebben hard gewerkt om de Openbare Financiën onder controle te brengen. Dat zullen
we zo houden. De budgetdiscipline wordt aangehouden en de staatsschuld zal dalen.
In de komende 4 jaar wordt het een grote uitdaging om de overheid te reorganiseren.
Door het introduceren van innovaties zullen we de transparantie en efficiëntie bij de
overheid verhogen en zo aanpassen aan de huidige tijd. Vrijwel alle interacties met
de overheid zullen of wel via het internet of in de eigen buurt afgehandeld moeten
kunnen worden. We willen de overheid naar de burgers in de buurten brengen.
Concrete beloften voor het komende jaar
Sterker nog, wanneer we wederom bestuursverantwoordelijkheid krijgen na de
verkiezingen dan zullen wij in de eerste 12 maanden de volgende plannen realiseren:
1. Veiligheid: we zullen de criminaliteit hard aanpakken door:
a. Extra agenten op straat te brengen
b. Meer officieren van justitie aannemen
c. Lanceren van een Veiligheids App voor de buurten.
d. De grensbewaking wordt extra aangetrokken.
e. De samenwerking met bewoners, stichtingen, organisaties en clubs actief in de
wijken intensiveren om de veiligheid in de wijken te verhogen.
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2. Economie stimuleren:
a. Regulering van de appartementen en kamerverhuurmarkt
b. De renovatie bij CITGO volledig uitvoeren, zorgt voor minimaal 2000 banen
c. Het plaatsen van een test lab bij het Algen CO2 project
d. Openen van de Green Corridor
e. Openen van de Smart Community
f. Openen van een van de grootste zonne-energie parken in de regio
g. Start van de herontwikkeling van het APA gebied
h. Instellen van investeringsgarantieregeling voor kleine en middelgrote
ondernemingen.
i. Het helpen van starters door belastingverlaging. Het aanstellen van ‘Business
Adviseurs’ bij de overheid en het uitbreiden van het Qredits programma voor
startfinancieringen.
j. Uitvoeren van volledig nieuw plan voor de Main street.
k. Happy Flow op airport operationeel
3. Beginnen met het planten van 100.000 bomen planten in de
buurten verspreid over Aruba
4. Ondersteunen van de middengroepen, de dragers van onze maatschappij
a. Aantal vakantiedagen per jaar van 15 naar 20
b. Belastingverlaging door het verschuiven van de belastingschijven
c. Toelage voor naschoolse activiteiten van de kinderen
d. Extra aftrek van de belastingen tot Afl. 500,- per kind per jaar voor kinderopvang.
e. Verhogen van het garantiebedrag van het Nationale Hypotheek Garantie Fonds, zodat
het makkelijker en aantrekkelijker wordt om een huis te kopen.
f. Het beschikbaar stellen van bouwkavels
g. Verlaging van het percentage en verlengen van de terugbetaalperiode voor
studiebeurzen. Bovendien wordt de beurs voor het studeren in de VS verhoogd.
h. Gelegenheid voor extra training en opleiding voor elke werknemer in werktijd.
5. Beschermen van de minder sterken.
a. Beginnen met de bouw van 2000 betaalbare woningen voor lagere inkomens
b. Instellen van een huurtoelage voor gezinnen met laag inkomen
c. Opleveren van speciale woningen voor gehandicapten en bejaarden
d. Het instellen van een PrePensioen regeling voor mensen die een aantal jaren voor
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, werkeloos raken.
e. AZV premie voor bejaarden omlaag
f. Toelage voor gehandicapte kinderen (<18jaar)
g. Toelage voor gehandicapten (>18Jaar) met 50% omhoog.
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6. Onderwijs:
a. Invoering nieuw systeem studieleningen voor hoger onderwijs
b. Invoering nieuw salarisstructuur voor leerkrachten
c. Verhoging van het bedrag aan schoolgeldsubsidie tot 3000,= florin per kind per jaar
d. Start met de bouw van nieuwe middelbare school te Noord
e. Start met “summerschool” programma’s als onderdeel van strategie om het
“zittenblijven” te elimineren.
f. Start nieuwe vormen van “life long learning” voor volwassenen.
g. Uitbreiden van “Nos Atardi” voor alle middelbare scholen op Aruba.
h. Focus op gepersonaliseerd onderwijs.
i. Implementatie technologie in klaslokalen ter ondersteuning van het onderwijs.
j. Verdere afstemming tussen kind, docent en ouder.
7. Gezondheidszorg:
a. Openen van de nieuwe vleugel van het Horacio Oduber Hospitaal het inrichten van
nieuwe afdelingen bij IMSAN, wat leidt onder meer tot 6 extra eerste hulp kamers, 4
extra operatiezalen. 2 nieuwe radiologie units, 2 CAT Labs voor hartkatheterisatie.
b. 20 nieuwe huisartsen en 24 ondersteunend verpleegkundigen voor
huisartspraktijken
c. Nieuwe medisch specialisten worden aangetrokken. (ENT, gastro-enterologie,
neurologie, psychologie, kinderpsychologie and gynecologie)
8. Opening van het MFA Savaneta en de start van de bouw van de MFA
Santa Cruz en San Nicolas.
9. Duidelijkheid over de aanwezigheid van gasvoorraden in de wateren van Aruba.
10. Stabiele Openbare Financiën:
a. De structuur voor Supervisie op de Openbare Financiën is opgetuigd en in werking.
b. Surplus op de Begroting van het Land van Aruba in 2018.
c. Implementatie Smart-technologie binnen de overheid om transparantie en
efficiëntie te verhogen.
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