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Ons appèl aan Bonaire 
Bewezen leiderschap voor een eerlijker, duurzamer Bonaire 

Bonaire en zijn bewoners stellen prijs op hun individuele vrijheid. Dat is altijd zo geweest. Maar 
tegelijkertijd weten we ook dat een hechte en sterke gemeenschap belangrijk is. 

Want uiteindelijk wonen we op een klein eiland in een grote, Caribische zee en als zich directe 
nood voordoet, dan weten we dat we kunnen rekenen op onze familie, buren en vrienden.  

Wij Bonairianen koesteren ons erfgoed. Onze cultuur, onze gewoonten en gebruiken, onze taal 
en de natuurlijk pracht die ons omringt. En waar wij maar heel even op mogen passen: we leven 
kort, en het is onze verantwoordelijkheid om ons natuurlijk en cultureel erfgoed over te dragen 
aan onze kinderen. 

Persoonlijke vrijheid en samenwerking vereisen ook - zeker in een kleine eilandgemeenschap als 
die van Bonaire - mensen met een goede vorming, zowel thuis als op school. Mensen die samen 
een gemeenschap vormgeven die goed in balans is. Die échte kansen biedt opdat iedereen 
verder kan komen in het leven. En rechtvaardige sociaal-economische verhoudingen. 

Het vereist ook: capabel lokaal bestuur. Een Raad en een College met kennis en kwaliteit, met 
mensen die niet bang zijn voor beslissingen en die actie ondernemen om te zorgen dat iedereen 
gelijk en transparant wordt behandeld. En vooral: een bestuur dat daadwerkelijke verbetering 
brengt in het leven van mensen. 

De afgelopen vier jaar hebben laten zien wat er allemaal mis gaat wanneer het bestuur faalt. 
We zien ongebreidelde en ongeleide commerciele expansie. We zien de bevolking groeien 
zonder enige regie of begeleiding. De druk op onze publieke voorzieningen, onze huizenmarkt 
neemt alleen maar toe. Maar onze lokale overheid neemt geen serieuze maatregelen om al die 
groei, al die uitbreiding in goede banen te leiden en waar nodig te reguleren. 

Of het nu gaat om onze wegen, onze stroomvoorziening, wateroverlast, bouwen aan de kust, 
betaalbare woningen of sociaal minimum: Bonaire lijdt pijn. Ondertussen zit ons bestuur op zijn 
handen. Geen idee, geen plan, geen regie. 

Een College van de Democratische Partij brengt onmiddellijk beleid en wetgeving in de praktijk 
die in dienst staan van de prioriteiten in onze samenleving: bestrijden van armoede, tegengaan 
van ongelijkheid, kansen op een kwaliteitsbaan voor Bonairianen, een betaalbare woning, goed 
bestuur en een transparante overheid, het gevecht tegen klimaatverandering en: grenzen aan de 
groei. 

PDB is klaar om te besturen.  

Minder praatjes en meer prestaties?  Stem dan 15 Maart Demokrat, lijst 2! 
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Onze lokale democratie - waarom zijn 5 zetels belangrijk? 

Onze Eilandsraad heeft 9 zetels. Elke vier jaar kunnen kiesgerechtigde ingezetenen van Bonaire 
naar de stembus om nieuwe volksvertegenwoordigers te verkiezen. Raadsleden zijn part-timers. 

Een raadsmeerderheid - dat wil dus zeggen: tenminste 5 zetels) bepaalt wie ons dagelijks 
bestuur gaan vormen: de voltijdse Gedeputeerden die samen met de door de Kroon benoemde 
Gezaghebber het Bestuurscollege vormen. 

Met andere woorden: 5 raadszetels bepalen het beleid, de lokale wetgeving en begroting, en 
geven richting aan het dagelijks werk van het Bestuurscollege.  

Wie na 15 maart de meerderheid gaat vormen, dus wie 5 zetels haalt: dat bepaal jij. Of je nu 
stemt, of niet stemt: na 15 maart is er een nieuw eilandsbestuur dat er mede zit vanwege jouw 
keuzes. Demokrat hoopt natuurlijk op 5 zetels, en daarvoor hebben we jouw steun hard nodig. 

De meeste ingezetenen van Bonaire van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. Ook op woensdag 
15 maart aanstaande, de dag van de eilandsraadsverkiezingen. Oefen je recht uit! 

Informeer jezelf goed. Lees de programma’s, kijk naar de resultaten van de 
laatste jaren, vorm je een oordeel over de kandidaten en: ga stemmen!

Partido Demokrat. “E kas ta bon trahá” 

Het huis van de Democratische Partij Bonaire (Partido Demokrat Bonairiano, PDB) is stevig 
gebouwd. 

PDB is opgericht in 1954, en heeft zijn wortels in het sociaal-democratische en progressieve 
denken.  We hechten sterk aan onderwijs en goede vorming van mensen, een solidaire 
samenleving en aan een daadkrachtige, eerlijke overheid. 

Demokrat heeft een stevige basis in onze gemeenschap, onze wijken en ons dagelijks leven. 

Demokrat heeft de kennis, ervaring en kracht om écht te besturen en Bonaire weer terug op 
koers te brengen met beleid dat economisch, sociaal en politiek ten goede komt aan de inwoners 
van Bonaire, en niet alleen aan investeerders van buiten.
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De idealen van Demokrat over bevolking en samenleving 
Voor bewuste, autonome, zelfverzekerde inwoners 

Onze partijfilosofie is concreet, consistent en onveranderd. We zijn allemaal gelijk geboren, en 
een belangrijk doel van ons leven is om ons in te zetten voor onze naasten en voor onze 
samenleving. We hebben de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor onze omgeving. Om 
sociale onrechtvaardigheid te bestrijden. En om ervoor te zorgen dat elke inwoner van Bonaire 
dezelfde kans krijgt zichzelf te ontwikkelen en vooruit te komen in het leven. 

Elk mens heeft het recht zichzelf te ontwikkelen, recht op zijn eigen persoonlijke keuzes, en het 
recht om zijn eigen leven in te richten zoals hij wil. Demokrat is niet zo geinteresseerd in je 
afstamming of in waar je vandaan komt.  

We komen allemaal ergens anders vandaan en we zijn met elkaar vermengd en geintegreerd. 
Iedereen die zich permanent vestigt op Bonaire, de moeite neemt de taal te spreken en de 
gewoonten en gebruiken te leren kennen, die onze manier van leven accepteert, is een 
Bonairiaan. 

We bepalen allemaal onze eigen toekomst. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we onderdeel 
vormen van een kleine gemeenschap op een relatief geisoleerd liggend eiland met beperkte 
mogelijkheden en we zijn enorm kwetsbaar voor allerlei soorten acute noodsituaties. Dat hebben 
we alleen al in de afgelopen twee jaar weer eens kunnen zien. Bonaire heeft geleerd om voor 
zichzelf te moeten zorgen en zichzelf te verdedigen, in samenwerking waar dat kan met onze 
partners in de regio en binnen het Koninkrijk. 

Kortom: Demokrat staat voor zelfstandige Bonairianen. Dat wil zeggen: een inwoner van Bonaire 
die intellectueel, ethisch en praktisch goed is opgeleid, opdat hij kan zorgen voor zichzelf en zijn 
familie en kan bijdragen aan de samenleving.  

Een autonome Bonairiaan zorgt ervoor dat hij is geinformeerd vanuit verschillende 
perspectieven, en weet zijn mening te uiten en te beargumenteren.  

Een autonome Bonairiaan is zelfbewust en heeft zelfvertrouwen. Demokrat staat ook voor een 
zelfstandig Bonaire zoals voorzien en afgesproken in het kader van de vorming van de directe 
band met Den Haag in 2010. 

De geografische ligging van Bonaire, de geopolitieke context van ons eiland, de specifieke 
risico’s en dreigingen waaraan een klein eiland midden in zee bloot staat, het feit dat we ver 
weg liggen van het nationaal bestuurscentrum en van andere plekken waar meer mogelijkeden 
en voorzieningen bestaan maken allemaal dat Bonaire een strategie nodig heeft van 
zelfredzaamheid op allerlei terreinen, en een overheidsapparaat dat over de kwaliteit beschikt 
om beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat die zelfredzaamheid versterkt.  
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De leidraad van ons denken, kort samengevat 
Demokrat staat voor een aanpak die gemeenschapszin en samenwerking bevordert en 
individuele vrijheid ondersteunt. 

Demokrat vindt dat de kennis en kunde van ons bestuur en onze overheid dringend moet 
worden versterkt en verbeterd. We hebben een bestuur nodig dat leiding geeft, beslissingen 
durft te nemen, en dat transparant, open en afrekenbaar is. Een bestuur dat beter kan plannen 
en implementeren. Een bestuur dat iedereen gelijke kansen biedt, niemand voortrekt en een 
actievere rol in de samenleving vervult.  

En bestuur dat de maatschappelijke dialoog aandurft en niet wegloopt voor de discussie met 
Den Haag asl onze inwoners daar beter van worden. 

Demokrat vindt dat het bestuur van Bonaire een veel assertievere en actievere houding moet 
innemen in Den Haag en Brussel om ervoor te zorgen dat de afspraken van 2010 volledig 
worden gerespecteerd en uitgevoerd. 

Demokrat staat voor een autonomer denkend, zelfbewuster Bonaire.

Bonaire, een “Openbaar Lichaam” 

In tegenstelling tot de algemene opvatting is Bonaire in grondwettelijke zin geen gemeente, en 
ook geen ‘bijzondere gemeente’. 

De taakverdeling tussen Bonaire en Den Haag maakt dat de verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, wetgeving en financiering voor Bonaire heel anders zijn dan voor een 
gemeente in Europees Nederland.  

Wetgeving die geldt in Europees Nederland geldt in beginsel niet op Bonaire; Den Haag maakt 
voor ons andere nationale wetgeving dan voor Europees Nederland. Bonaire is ook geen 
onderdeel van de Europese Unie. 

De huidige staatkundige structuur heeft voor- en nadelen. Demokrat vindt wel dat Den Haag tot 
nu toe achter blijft in het nakomen van belangrijke afspraken die zijn gemaakt iin het kader van 
de staatshervorming van 2010. 

Daarom zal een College gevormd door Demokrat de komende periode investeren in betere en 
effectievere aanwezigheid in Den Haag en Brussel, om nakoming van onze afspraken te 
verzekeren.
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Bonaire en zijn inwoners 
Demokrat laat niemand achter 

Onze sociale en progressieve overtuiging maakt dat Demokrat veel nadruk legt op de mens en 
zijn ontwikkeling. Opdat mensen zichzelf kunnen verheffen, en zij kunnen helpen de samenleving 
te verheffen en op een hoger niveau te brengen. Maar ook omdat we geloven in een sterke 
gemeenschap waar samenwerking van nature ontstaat, en waar mensen die dat nodig hebben 
een steuntje in de rug krijgen. 

Naast het feit dat wij versterking en verbetering van de rol van de overheid belangrijk vinden, 
willen we ook de sociale infrastructuur versterken. Het maatschappelijk middenveld is de 
ruggengraat van elke samenleving. Organisaties van burgers op allerlei terreinen, of het nu gaat 
om burgerrechten, consumentenrechten, vakbonden, werkgeversverenigingen, 
belangenorganisaties, instellingen op het terrein van kunst en cultuur; ze spelen allemaal een 
cruciale rol. Dat geldt ook voor onafhankelijke, professionele media.  

Het maatschappelijk middenveld, burgers, de pers houden de overheid en politiek scherp en de 
democratie en gemeenschap levend, en levendig. Demokrat gelooft daarom in investeren in dat 
maatschappelijk middenveld, ook door de lokale overheid, op een veel transparantere, 
inzichtelijke manier. 

Demokrat vindt dat de rol van het bestuur en de overheid is om kaders te stellen en strategische 
prioriteiten te formuleren. Niet om te concurreren met organisaties van burgers. De uitvoering 
van veel maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden kan veel beter worden gedaan door 
die sectoren zelf. De overheid is er om daarvoor namens de gemeenschap lange-termijn 
doelstellingen te formuleren en om bewust en voorzichtig om te gaan met geld van de 
belastingbetaler. 

Een College gevormd door Demokrat zal daarom een grondige herstructurering doorvoeren van 
stelsel en methodiek van subsidies, waarbij gelijke kansen op een bijdrage, meetbare resultaten 
en publieke verantwoording centraal komen te staan, los van persoonlijke of partijpolitieke 
belangen of voorkeuren. 

Een College gevormd door Demokrat zal ook investeren in lokale publieke media en versterking 
van de culturele sector. 

Demokrat zal wetgeving voorstellen en middelen beschikbaar maken om te investeren in de taal 
en om toegang tot het Papiamentu te vergroten, onder meer door betere informatievoorziening, 
meer literatuur en andere kunstvormen, en meer educatie in het Papiaments te bevorderen. 
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Enkele belangrijke prioriteiten voor beter sociaal beleid 

1. Intensievere dialoog met vakbonden, werkgeversorganisaties, de cultuursector en 
belangenorganisaties van burgers 

2. Een nieuwe, transparante subsidiesystematiek voor (uitbestede overheids-) en sociale taken 

3. Versterking van het gebruik van het Papiaments 

4. Investeren in de culturele infrastructuur en cultuureducatie en in bescherming en 
toegankelijkheid van cultureel erfgoed 

5. Investeren in een netwerk van sociale raadslieden en ondersteuning van kleine 
maatschappelijke organisaties 

6. Prioriteit voor projecten en ideeen die de drempel naar de overheid verlagen, gevoel van 
burgerschap en samenleving versterken, en die behoud en presentatie bevorderen van de 
Bonairiaanse cultuur en historie en de creatieve en kennissector. 

7. Investeren in kostenverlagende maatregelen, opdat de gemiddelde inwoner meer geld 
overhoudt in zijn portemonnee.
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Kosten van levensonderhoud, werkgelegenheid en toekomst van de economische 
ontwikkeling van Bonaire 

Voor een College van Demokrat gaat de prioriteit de komende periode uit naar: 

- armoedebestrijding, door meer en betere inzet van flankerende lokale maatregelen 

- betaalbare woningen toegankelijk houden voor Bonairianen en mensen met een sociale binding 
met het eiland 

- focus op het creeren van hoger geschoolde, beter betalende banen op het eiland voor 
Bonairianen 

- economische diversificatie: minder massatoerisme, meer nadruk op bezoekers met 
bestedingsruimte; vesterking van de internet-gebaseerde services en dienstverlening, landbouw, 
transport en logistiek en de financiele en dienstensector. 

Onze economische doelstelling zijn haalbaar en concreet. Een College van Demokrat wil: 
- een economische groei van tenminste 6% per jaar 
- Verlaging van het werkloosheidspercentage tot onder de 5% 
- Verlaging van het aantal personen dat moet rondkomen van een minimuminkomen tot onder 

de 10%. 

Democratische Partij Bonaire Programma 2023-2027 Rechtvaardig en Duurzaam - /7 11

Enkele belangrijke prioriteiten voor beter economisch beleid 

1. Vaststelling wettelijk en eerlijk sociaal minimum en verlaging kosten van levensonderhoud 

2. De lokale overheid werkt alleen met leveranciers en dienstverleners die zich aan minimale 
standaarden van beloning en arbeidsvoorwaarden houden. 

3. De lokale overheid bevordert meer concurrentie in de logistiek en import naar Bonaire van 
levensmiddelen en andere basisproducten. 

4. De lokale overheid investeert in duurzame landbouw en visserij, sneller internet en in de 
creatieve kenniseconomie. 

5. De lokale overheid investeert in meer digitale toegang tot meer hogere en specialistische 
opleidingen zodat inwoners meer kans krijgen op een goed betaalde baan. 
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Onze ruimte, onze natuurlijke rijkdom en klimaat 
Werk maken van de energietransitie en weerbaarheid tegen klimaatverandering 

De natuurlijke schoonheid van Bonaire is van niet te overschatten waarde. En als we onze natuur 
beschermen en er verantwoordelijk gebruik van maken, beschermen we tegelijkertijd onze 
eilandelijke gemeenschap.  

Want onze natuur voedt ons niet alleen, zowel geestelijk als lichamelijk: een goed onderhouden 
en herstelde natuur beschermt ons ook tegen extreme weersomstandigheden en andere gevolgen 
van klimaatverandering. 

En laat er geen enkel misverstand over bestaan: het totale gebrek aan aandacht van zowel de 
lokale overheid als Den Haag voor mitigatie en klimaatadaptatie op Bonaire is een van de 
belangrijkste, zo niet dé belangrijkste bedreiging voor de toekomst van onze kinderen. 

Demokrat staat voor een kalme en voorzichtige ontwikkeling van ons eiland. Een ontwikkeling die 
rekening houdt met natuurbescherming, met ons culturele erfgoed, en met onze manier van 
leven. Demokrat wil het eiland ontwikkelen op een manier die ten goede komt aan de inwoners 
zelf, en niet alleen maar aan investeerders van buiten. 

We staan momenteel op een kruispunt. We kunnen de koers van de afgelopen jaren voortzetten, 
die in het teken stonden van grenzenloos bouwen en geld verdienen voor een klein groepje 
mensen. Als we zo doorgaan worden we een eiland als zovelen en verliezen we ons karakter en 
onze kwaliteit. 

We kunnen ook een andere weg inslaan. Een College gevormd door Demokrat zal lokale 
wetgeving introduceren die de toegang tot betaalbare woningen en grond drastisch beperkt voor 
mensen zonder duurzame band met het eiland.  

Demokrat is tegenstander van grootscheepse nieuwe ontwikkeling van open landschap. In plaats 
daarvan kiest Demokrat voor voorzichtige verdichting en verbetering van bestaande 
(woon)kernen. 

Demokrat wil wetgeving en een programma introduceren waarin het aantrekkelijk wordt gemaakt 
om thuis energie op te wekken en water te zuiveren en hergebruiken. Tenslotte wil Demokrat nu 
eindelijk degelijk openbaar vervoer op het eiland tot stand brengen. 

Demokrat erkent de belangrijke rol die STINAPA speelt in het beheer van onze nationale parken. 
Maar net als bij andere zelfstandige organisaties die namens de overheid beheerstaken 
uitvoeren wil Demokrat dat onze parken transparanter worden beheerd en bestuurd, dat het 
intern toezicht beter wordt geregeld en regelmatig vernieuwd, en dat er beter publieke 
verantwoording wordt afgelegd over de bestedingen. 
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Enkele van onze prioriteiten voor ruimtelijke ordening, natuurbeheer, bouwen 

en wonen, en klimaatverandering 

1. Uitbreiding van beschermde natuurgebieden en beschemring open landschap, meer beheer 
in gezamenlijkheid door STINAPA, boeren en vissers. 

2. Bouwstop aan de kust. Publieke toegang tot openbare stranden verbeteren en zo nodig 
afdwingen. 

3. Nieuwbouw alleen nog in de vorm van verdichting en inbreiding in bestaande bebouwde 
kom. Geen grote nieuwe bouwontwikkelingen in natuurgebieden of open landschap. 

4. Grootschalige herbebossing en ander natuurherstel om onze natuurlijke 
defensiemechanismen tegen een stijgende zeespiegel en andere klimaateffecten (zoals de 
riffen, de mangroven, de begroeiing op het land) tegen te gaan 

5. Wetgeving om de toegang tot de (betaalbare) huizenmarkt te beperken voor nieuwkomers. 

6. Toerisme gericht op onze natuurlijke schoonheid en rust 

7. Digitale kaarten online waarop gronduitgifte, wachttijden voor terreinen voor erfpacht/
huurgrond, en bestemmingen inzichtelijk en controleerbaar zijn voor iedereen
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Bestuur en betrekkingen met de regio, het Koninkrijk en Den Haag. 
Grondig gemoderniseerd, transparanter lokaal bestuur; relaties met buureilanden en regio 

De afgelopen bestuursperiode heeft bewezen dat de lokale overheid van Bonaire niet was 
voorbereid om de snelle ontwikkeling van het eiland in goede banen te leiden. Erger nog: het 
lokaal bestuur heeft laten zien dat het zich ook niet kon aanpassen en zijn inspanningen kon 
versnellen. We liepen vier jaar lang, willens en wetens, achter de feiten aan. 

Eeen groot aantal incidenten in het kader van gebrekkige handhaving, bijvoorbeeld bij 
bouwvergunningen en grote projecten aan de kust, hebben het beeld geschapen van een 
onbekwame, ontransparant, willekeurige stijl van besturen. 

Sommige bestuurders wijzen daarvoor maar al te graag naar het ambtelijk apparaat. Niet 
Demokrat. Bonaire en de mensen die werken voor de lokale overheid beschikken over de kennis, 
en over de kunde. Het probleem ligt ergens anders: een bepaalde manier van denken en 
besturen. 

Onzekerheid, angst voor het nemen van besluiten, gebrek aan voorbereiding en planning, een 
gebrek aan duidelijke en precieze procedures voor bestuurlijke besluitvorming: daarvoor zijn 
bestuurders verantwoordelijk, niet ambtenaren. En misschien dient al die onduidelijkheid en 
ontwijkendheid belpaalde belangen of mensen. Maar het dient in elk geval niet het belang van 
de bevolking. 

Demokrat vindt dat de overheid er is om wettelijke en beleidskaders te bepalen en om middelen 
ter beschikking te stellen voor het leveren van resultaat. Wij vertrouwen op bewoners en 
bedrijven, op maatschappelijke organisaties voor een goede uitvoering, dicht bij de bewoners 
zelf. 

Demokrat vertrouwt op de kracht van de gemeenschap. Daarom zal een College gevormd door 
Demokrat een grondige hervorming doorvoeren van de rollen, verantwoordelijkheden en taken 
van de publieke dienst. 

Demokrat ziet ook veel mogelijkheden voor veel nauwere samenwerking en afspraken met onze 
buureilanden en met de regio, bijvoorbeeld als het gaat om kennisuitwisseling en samen 
optrekken in Den Haag. 
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Enkele prioriteiten voor beter lokaal bestuur, samenwerking in de 

regio en met Den Haag. 

1. Introductie van een wetgevend urgentieprogramma gericht op betaalbare woningen, 
kwaliteit van de wegen en infrastructuur, een open en digitaal toegankelijke overheid en het 
gebruik van het Papiaments. 

2. Sterkere belangenbehartiging in Den Haag en een hernieuwde afspraak met het Rijk: over 
onderwerpen die Bonaire betreffen wordt in eerste instantie beslist op Bonaire. 

3. Introductie van het veranderprogramma de “Open Overheid”: alle relevante informatie en 
diensten van het OLB digitaal inzichtelijk en toegankelijk. 

4. Bestuur in de wijk: in alle zes wijken van Bonaire wordt een permanent centrum voor 
dienstverlening gevestigd. 

5. Jaarlijkse Caribische Conferentie waarin Bonaire en de zustereilanden overleggen en 
besluiten over onderwerpen van gemeenchappelijk belang. 

6. Serieus werk maken van goed bestuur. Grondige herzieningen van de organisatie en 
dynamiek en versterking van het democratisch proces tussen Eilandsraad, Bestuurscollege en 
ambtelijk apparaat. Meer vertrouwen op ambtelijke kwaliteit en kunde; minder inmenging in 
concrete dossiers door politici en hun persoonlijke adviseurs.

Context kort: staatkundige structuur en basiswetten voor Bonaire 

a. Bonaire is een ‘Openbaar Lichaam’ van Europees Nederland, zegt de Grondwet. 

b. De wetgever in Den Haag maakt aparte wetten voor Bonaire die alleen hier gelden, niet in 
Europees Nederland. 

c. ‘Nederlandse’ wetgeving, dus wetten die gelden in Europees Nederland, gelden in principe 
niet op Bonaire, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald. Bonaire vormt ook geen onderdeel 
van het grondgebied van de Europese Unie. 

d. Onder de Grondwet hangen twee belangrijke organieke wetten: de Wet Openbare 
Lichamen Bonire, Sint Eustatius en Saba (‘WolBES’), en de Wet Financien BES (‘FinBES’) die 
de organisatie en financiering regelen van Bonaire.


