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Beste	kiezer,

Gedurende	 de	 meest	 cruciale	 momenten	 in	 de	 geschiedenis	
van	 ons	 land,	 toen	 wij	 voor	 grote	 uitdagingen	 en	 met	 weinig	
vooruitzicht	 op	 een	 betere	 toekomst	 stonden,	 verenigden	
mannen	en	vrouwen	achter	een	gezamenlijk	doel.	Dit	gezamenlijk	
doel	 is	onze	bron	van	energie	geworden,	onze	drijfveer	en	onze	
vastberadenheid	om	alles	te	doen	voor	het	welzijn	van	ons	eiland	
en	 ons	 volk.	 Elke	 keer	 als	 het	 volk	 een	 koers	 van	 destructie,	
onenigheid	en	tegenslag	moest	wijzigen,	was	het	de	AVP	die	aan	
de	kant	van	het	volk	stond.	Elke	keer	dat	het	volk	zich	schaarde	
achter	 een	 gezamenlijk	 doel,	 was	 het	 de	 AVP	 die	 samen	met	
het	volk	Aruba	weer	opbouwde	en	een	beter	gedeelde	welvaart	
schiep.		

In	de	tachtiger	jaren,	aan	de	vooravond	van	onze	Status	Aparte	
kregen	 wij	 te	 maken	 met	 het	 verlies	 van	 de	 belangrijkste	
economische	 pijler,	 de	 raffi		naderij.	 Daarna,	 aan	 het	 eind	 van	
het	eerste	decennium	van	het	nieuwe	millennium	kregen	wij	te	
maken	met	de	ernstigste	fi	nanciële	crisis	die	de	wereld	ooit	heeft	
meegemaakt.	De	Arubaanse	economie	kromp	toen	met	13%	en	
de	werkloosheid	steeg	tot	boven	12%,	de	pensioenfondsen	waren	
nagenoeg	failliet,	de	koopkracht	werd	ernstig	verzwakt	en	onze	
strategische	partners	keerden	ons	de	rug	toe.	Ook	toen	hebben	
wij,	het	volk	en	de	AVP	samen,	deze	uitdagingen	succesvol	het	
hoofd	geboden.

Het	 is	 gedurende	 deze	 historische	 momenten	 dat	 de	 AVP	 de	
verantwoordelijkheid	op	zich	nam	en	het	hoognodige	vertrouwen	
van	het	volk	voor	zich	wist	te	winnen	om	een	beter	 leven	voor	
onze	mensen	te	creëren	en	om	de	strijdlust	weer	aan	te	wakkeren	
voor	een	betere	toekomst	voor	allen.

Met	 de	 overtuiging	 dat	Aruba	 beter	 verdient	 en	 dat	we	 beter	
kunnen,	hebben	we	in	de	jaren	tachtig	en	gedurende	de	periode	
2009	tot	2017	hard	gewerkt	zodat	het	land	groeide	en	bloeide	
als	 nooit	 tevoren.	Wat	 in	verval	was	 geraakt	werd	 herbouwd.	
Wat	 verwaarloosd	 was	 werd	 hersteld.	 Er	 werd	 geïnvesteerd	
en	 structurele	 veranderingen	 aangebracht	 op	 verschillende	
gebieden.	 Dit	 leidde	 tot	 nieuwe	 kansen	 voor	 de	 mensen	 om	
het	 land	 sterker	 en	weerbaarder	 te	maken	tegen	klappen	van	
buitenaf	en	misbruik	van	binnenuit.	Op	eigen	kracht	zijn	we	weer	

opgestaan.

De	crisis	die	ons	land	nu	confronteert	heeft	ernstige	gevolgen.	
Lang	 voordat	 de	 pandemie	 zich	 aandiende	waren	 de	 signalen	
van	economische	teruggang	al	waarneembaar.	Gezinnen	leefden	
in	grote	zorg,	waarschuwingen	van	werkgevers	en	werknemers	
werden	genegeerd	en	er	was	geen	open	dialoog	met	de	relevante	
sectoren	om	gezamenlijk	tot	oplossingen	te	komen	voor	de	vele	
uitdagingen	 die	 zich	 	 aankondigden.	 Er	 werden	 beslissingen	
genomen	die	op	vele	gebieden	destructieve	gevolgen	hadden.	De	
armoede	en	hopeloosheid	was	weer	zichtbaar.

Vandaag	staat	ons	land	weer	voor	keuzes	die	de	toekomst	van	
ons	land	en	van	elke	inwoner	zal	bepalen.	Keuzes	die	tot	nieuwe	
kansen	voor	allen	kunnen	leiden	en	tot	herstel	van	de	economie	in	
samenwerking	met	strategische	partners	zowel	hier	als	binnen	
het	Koninkrijk.	Keuzes	die	versterking	van	het	midden	en	klein	
bedrijfssector	 kunnen	 betekenen.	 Keuzes	 die	 de	 vernieuwing	
van	 de	 ontwikkelingskansen	 van	 de	 jeugd,	 het	 onderwijs	 en	
gezondheidszorg	kunnen	betekenen.		

Op	 onze	 gemeenschap	 wordt	 een	 beroep	 gedaan	 om	 de	
strijdgeest	weer	aan	te	wakkeren.	Dezelfde	strijdgeest	die	ons	
gedurende	 vele	 jaren	 succesvol	 heeft	 geïnspireerd	 om	 samen	
Aruba	steeds	opnieuw	op	een	beter	pad	te	zetten,	te	vernieuwen	
en	te	herbouwen.	De	AVP	heeft	een	uitzonderlijk	sterk	team	van	
ervaren,	capabele	en	creatieve	mannen	en	vrouwen	samengesteld	
om	direct	aan	de	slag	te	gaan	om	ons	land	weer	op	te	bouwen.

Het	 is	daarom	dat	 ik,	namens	het	volk,	een	beroep	op	 jou	
doe	om	de	AVP	te	steunen,	om	samen	meteen	aan	ons	nieuw	
gezamenlijk	doel,	de	wederopbouw	van	Aruba,	te	beginnen.		

Aruba	 is	ons	huis.	Laten	we	allen	samen	ons	huis	 redden,	
vernieuwen	en	weer	opbouwen.

	Jullie	vriend,

INTRODUCTIE
PARTIJLEIDER MIKE EMAN
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PILARNAN CRISTIAN 
DEMOCRATA

PIJLERS	VAN	DE	
CHRISTEN

DEMOCRATIE
De diepgewortelde politieke waarden van de AVP zijn 
gestoeld op de fi losofi e van de Christen Democratie.

SOLIDARITEIT
Solidariteit moet 

weerspiegeld worden 
op elk niveau van onze 

gemeenschap, maar het 
begin hiervan moet uit eigen 

kring komen.
 
 

GEDEELDE
VERANTWOORDE-

LIJKHEID
Ontwikkeling en vooruitgang 
van de maatschappij is niet 

alleen de verantwoordelijkheid 
van de regering, maar van 

alle groeperingen uit de  
samenleving. 

JUSTITIE
Justitie moet blind zijn en 

het algemeen belang dienen 
zonder onderscheid of invloed 
van groepen of mensen met 

macht

 

DUURZAAMHEID
Al onze activiteiten moeten 

ten dienste staan van de 
volgende generatie. Door 

steeds stil te staan bij wat 
wij aan onze kinderen willen 

doorgeven, zullen wij veel  
voorzichtiger zijn in hoe 

wij vandaag met ons land 
omgaan. Alles wat wij nu 
doen moet duurzaam zijn, 

zodat de volgende generaties 
ook een kwalitatief goed 

leven op Aruba zullen kunnen 
leiden.



5	GROENE	LIJNEN	IN	HET	
PROGRAMMA	VAN	DE	AVP

Regeren is meer dan de economie versterken of het onderwijs vernieuwen. Het gaat 
ook om de manier waarop de gestelde doelen worden nagestreefd en welke wettelijke, 
financiële en menselijke instrumenten daarbij worden gebruikt. Het gaat ook om het 
maatschappelijk klimaat dat daarbij gecreëerd wordt en de secundaire gevolgen van het 
te voeren beleid. In het partijprogramma van de AVP voor de periode 2021-2025, worden 
vijf “groene lijnen” uitgezet die door het hele  programma lopen. Deze “groene lijnen” moeten 
straks in de beslissingen en in de acties van de leden van het kabinet en van de fractie 
van de AVP in het parlement herkenbaar zijn. Dit zij de “groene lijnen” die een AVP regering 
moeten karakteriseren:

DIALOOG
De	dialoog	met	alle	sectoren	van	
de	samenleving	zal	structureel	
worden	opgezet.	Er	zal	in	overleg	
met	de	sociale	partners	en	het	

maatschappelijk	middenveld	samen	
worden	gewerkt	en	zo	het	respect	
voor	deze	groeperingen	en	hun	

participatie	in	beleid	en	beslissingen	
inhoud	geven.	Maatschappelijke	
belangengroepen	en	organisaties	
moeten	zich	betrokken	voelen	
in	het	proces	om	te	komen	tot	
beslissingen	en	niet	slechts	

geïnformeerd	worden	van	reeds	
genomen	beslissingen.

 

DUURZAAMHEID EN
INCLUSIE

Elke	beslissing	van	de	regering	moet	
bijdragen	aan	duurzaamheid	en	inclusie	
in	de	samenleving.	Het	gevoerd	beleid	
en	de	te	realiseren	projecten	moeten	
bedrijven	eerlijke	kansen	bieden	on	te	

ontwikkelen,	werknemers	eerlijke	kansen	
bieden	om	in	hun	werk	en	carrière	te	
groeien,	jongeren	en	ouderen	de	kans	
bieden	om	zich	optimaal	te	ontplooien.	
Niemand	wordt	daarbij	uitgesloten	

van	participatie	in	de	verdeling	van	de	
opbrengsten	van	onze	ontwikkeling.	De	
Duurzame	Ontwikkelingsdoelen	van	de	

Verenigde	Naties	(SDG’s)	maken	integraal	
deel	uit	van	het	beleid.

VERANTWOORDING
Alle	besluiten	en	projecten	van	
de	regering	worden	zowel	in	het	

parlement	als	aan	de	samenleving	
verantwoord	door	continu	en	op	de	
meest	transparante	wijze	uitleg	en	
informatie	te	verschaffen	over	de	
doelstellingen,	de	aanleiding	en	de	
instrumenten	die	gebruikt	zullen	

worden	om	het	beleid	en	de	plannen	
uit	te	voeren.

INTEGRITEIT
De	principes	en	doelstellingen	uit	het	
originele	rapport	CALIDAD	van	de	

werkgroep	onder	leiding	van	dr.	MITO	
CROES	betreffende	integriteit	binnen	de	

overheid,	zullen	geactualiseerd	worden,	om	
op	systematische	en	aanhoudende	wijze,	
beslissingen	en	plannen	te	implementeren	

met	het	doel	om	de	politieke	en	
administratieve	integriteit	in	alle	lagen	en	
sectoren	van	de	overheid	te	bevorderen.	
Onafhankelijke	instanties	zullen	op	

regelmatige	basis	beslissingen,	plannen	
en	projecten	van	de	overheid	doorlichten	
en	hierover	aan	het	Parlement	en	aan	de	
regering	van	Aruba	rapporteren.	Dit	zal	
ook	betrekking	hebben	op	beslissingen	en	

projecten	uit	voorgaande	jaren.	

DEPOLITISERING
De	huidige	politisering	en	polarisering	

van	het	overheidsbeleid,	alsook	
van	de	overheidsdiensten	wordt	

meteen	stopgezet	en	gecorrigeerd.	
Het	overheidsapparaat	moet	zonder	
politieke	bemoeienis	functioneren	en	
diensten	aan	de	samenleving	moeten	
voor	alle	burgers	toegankelijk	zijn,	

onafhankelijk	van	hun	politieke	kleur.	
Dit	wordt	onder	meer	gerealiseerd	
door	alle	overheidsorganisaties,	

hun	functioneren	en	de	te	verlenen	
diensten	aan	rationele	standaarden	
en		objectieve	wettelijke	normen	te	

binden.



ONZE	VISIE

Wij zullen de economie ‘aanzwengelen’ door het toerisme, onze 
belangrijkste bron van inkomsten, meteen en actief aan te 
pakken. Aruba moet ook weer de weg van duurzaamheid opgaan. 
Met een arbeidsmarkt dat onder druk staat, zullen wij voor  
meer werkgelegenheid en nieuwe kansen moeten zorgen. Waar 
de inkomsten van gezinnen substantieel zijn gedaald terwijl het 
levensonderhoud omhoog ging, zullen wij ervoor zorg dragen 
dat  de verslechtering van de koopkracht wordt stopgezet. De 
gezondheidszorg heeft drastische maatregelen te midden van de 
crisis en de pandemie moeten ondervinden. Wij moeten ervoor 
zorgen dat allen die zorg nodig hebben, deze noodzakelijke zorg 
ook krijgen. We zullen ons aan de principes van de politieke 
afspraken met Nederland houden, zonder onze relaties binnen 
het Koninkrijk in gevaar te brengen en met respect voor onze 
autonomie.

Aan de vooravond van de verkiezingen op 25 juni a.s. wordt Aruba 
geteisterd door   een crisis in de gezondheidszorg, een economische 
crisis en een bestuurlijke crisis.  Verkeerde beslissingen die door 
de huidige gezagsdragers zijn genomen, zonder enige vorm van 
dialoog en een correcte behandeling van diegenen die direct 
geraakt zijn door de crisis, verergerden het effect van externe 
factoren op onze samenleving. Dialoog met groeperingen 
van belanghebbenden en gremia in onze samenleving worden 
compleet genegeerd; belangrijke beslissingen werden zonder 
overleg opgelegd. Gedurende vier jaar heeft de huidige regering 
geen enkel nieuw project gerealiseerd, is niet met hervormingen 
gekomen om problemen structureel aan te pakken en heeft ook 
niet gezorgd voor enige verbetering van de kwaliteit van leven of 
het welzijn van de bevolking.

De	AVP	houdt		zich	aan	de	
belofte	de	dialoog	opnieuw	
aan	te	gaan.	Dialoog	op	elk	
beleidsterrein	en	t.a.v.	elke	
beslissing	moet	duurzaam,	

inclusief	en	in	lijn	zijn	
met	de	17	Duurzame	

Ontwikkelingsdoelen	die	
door	de	Verenigde	Naties	

zijn	uitgeroepen.		



I. ECONOMIE EN ARBEID
Het toerisme wordt als eerst  onder handen genomen. Alle aandacht wordt in eerste 
instantie geschonken om de banen die er zijn te behouden en de banen die  verloren 
zijn gegaan te herstellen. Inspanningen om het aantal vluchten naar Aruba uit te 
breiden en beslissingen omtrent welke steden veilig zijn voor lijnvluchten en cruises, 
krijgen voorrang. 
Niet alleen de economische activiteiten worden uitgebreid, maar ook de verdeling  
van de groei moet voortaan eerlijker verlopen. De pandemie heeft ons geleerd dat 
de voedselketen vanuit het buitenland zeer kwetsbaar is. Een kenniseconomie moet 
aandacht blijven krijgen en de circulatie van geld in onze economie moet uitgebreid 
worden om te voorkomen dat een deviezenvlucht zal plaatsvinden. Hierdoor zal de 
ontwikkeling van lokale deskundigen tevens worden gestimuleerd. Zo zal er een 
ideale combinatie van economische groei, eerlijke verdeling van inkomsten, alsook 
het creëren van werkgelegenheid plaatsvinden.

•Behouden, herstellen 
en scheppen van nieuwe 
banen en diversificatie in de 
toeristen markten met veel 
aandacht voor verbetering 
van de koopkracht en het 
uitbreiden van het aantal 
vluchten naar Aruba.

•Het toeristisch beleid moet 
voortaan gericht zijn op 
het maximaliseren van de 
inkomsten en verzekeren 
dat deze inkomsten beter 
verdeeld worden in de hele 
samenleving, terwijl het 
totaal aantal toeristen dat 
naar Aruba komt wordt 
geminimaliseerd.

•Op langer termijn moet 
het toeristisch beleid 
gebaseerd worden op de 
aantrekkingskracht van 
Aruba, ons natuur en 
culturele erfenis. Goed 
onderhoud hiervan is 
daarom van groot belang.

•Aanbevelingen van de G20 
top in Rome over toerisme 
moeten in het beleid worden 
geïncorporeerd.

•Handel, midden- en 
kleinbedrijf, dienstverleners 
en zelfstandige werknemers 

moeten dringend steun 
krijgen om te herstellen van 
de economische recessie. 
De sectoren die gedurende 
de pandemie zijn gegroeid 
moeten verder gesteund 
worden.
 
•Het bieden van extra 
aandacht aan de niet 
toeristische sectoren zoals 
de landbouw, horticultuur, 
veeteelt en visserij, om 
de voedselveiligheid te 
vergroten en om circulatie 
van diensten en geld in onze 
economie te versterken.
 
•Zo min mogelijk gebruik 
maken van nog niet 
bestemde terreinen 
voor nieuwbouw. De 
vernieuwing en verbouwing 
van bestaande gebouwen 
stimuleren. In alles het 
bevorderen van de ‘kwaliteit 
van leven’ stimuleren.
 
•De bewustwording van 
overheidsdiensten sterk 
stimuleren om betere service 
te verlenen door middel van 
ondermeer digitalisering 
van de diensten en door de 
burger als een klant te zien, 
die zelf het proces van de 
dienstverlening kan blijven 

volgen;
 
•In samenwerking met 
de Centrale Bank en de 
financiële instituten, de 
financiering van de privé 
sector sterk verbeteren door 
hen sneller en gemakkelijker 
aan kapitaal te helpen. 
De toegevoegde waarde 
van “digitale valuta’s” voor 
de Arubaanse economie 
bestuderen.  
 
•Her versnellen van de 
uitvoering van duurzame 
projecten die een effectief 
rendement voor onze 
economie zullen hebben.
 
•Het rehabiliteren van de 
raffinaderij snel afronden 
of de terreinen rond de 
raffinaderij voor nieuwe 
economische activiteiten 
bestemmen.
 
•Een campagne starten 
om de ontwikkeling van 
een ‘creatieve industrie’, 
waar cultuur en creativiteit 
centraal staan, te 
stimuleren. De Verenigde 
Naties hebben het jaar 2021  
uitgeroepen tot jaar van de 
creatieve industrie.   
 

•Samen met de privé sector 
uitzoeken hoe een systeem 
van “apprenticeship” opgezet 
kan worden, om in de 
behoefte in de arbeidsmarkt 
aan deskundig personeel te 
voorzien. 
 
•De economische en 
sociale ontwikkeling 
van alle districten en 
buurten stimuleren door 
gebruik te maken van de 
karakteristieken van de 
buurt, de beschikbare 
grond en rekening houdend 
met de wensen van de 
buurtbewoners. Hierbij zal 
gebruik worden gemaakt 
van fiscale instrumenten 
om genoemde lokale 
ontwikkeling te stimuleren. 
Gezien de huidige situatie 
verdienen Noord en San 
Nicolas in dit geval de nodige 
aandacht.
 
•In dialoog met de sociale 
partners komen tot reële 
manieren om een eerlijkere 
verdeling van de financiële 
lasten van de samenleving 
en van de opbrengsten van 
de toekomstige economische 
groei te realiseren.

Actie-
punten:
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Actiepunten:

II. ONDERWIJS
Het onderwijs op Aruba kreeg te maken met een grote 
terugslag: niet alleen heeft de pandemie een drastische 
verandering in het leven van leerlingen en studenten teweeg 
gebracht, maar het beleid van de afgelopen drie en een 
half jaar heeft ook voor veel onrust en frustratie gezorgd. 
Ons belangrijkste doel is nu om rust en duidelijkheid in het 
onderwijs te herstellen. Daarbij zullen dialoog en participatie 
van leerkracht, leerling en ouders een belangrijke rol spelen.

De uitdagingen waar ons land nu voor staat vereisen een 
belangrijke en innovatieve rol van het onderwijs in ons 
streven om een betere toekomst voor allen te bouwen. Twee 
van de belangrijke veranderingen zijn dat wij onderwijs 
als een fundamenteel recht van allen gedurende heel hun 
leven beschouwen (“Life long learning”) en dat leerkrachten 
betrokken worden bij het uitwerken van de toekomst van het 
onderwijs.

Onze kinderen moeten de kans krijgen om volledig gebruik 
te kunnen maken van al hun capaciteiten, met in het 
vooruitzicht, een goede baan, de mogelijkheid om promotie 
te maken en om meerdere kansen te hebben om aan hun 
carrière en een goede toekomst te bouwen. Iedereen moet de 
mogelijkheid hebben om het beste onderwijs dat Aruba biedt 
te krijgen. Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een 
permanente verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. 
Het onderwijsbeleid moet erop gericht zijn op het ontwikkelen 

van nieuwe kennis en  vaardigheden voor de rest van het 
leven van de burgers. Met het zicht op de toekomst en de 
versnelde veranderingen in de wereld zullen we ons moeten 
concentreren op het vernieuwen en versterken van ons 
onderwijs systeem, om economische, sociale, gezondheid 
en milieu uitdagingen op structurele wijze op te lossen. Om 
dit te bewerkstelligen zal het formeel onderwijs aangevuld 
moeten worden met kansen in het niet formeel onderwijs, 
op alle gebieden van het leven. Daarbij zal gebruik gemaakt 
worden van alle beschikbare onderwijsmiddelen inclusief 
digitaal afstandsonderwijs. Tevens zullen reeds verworven 
vaardigheden meegenomen worden in de totale vorming en 
ontwikkeling van de leerling, student of cursist.

Onze kinderen, jongeren en ouderen moeten de gelegenheid 
krijgen om te groeien, te leren, te ontwikkelen en te her-
integreren en daarbij al hun talenten te gebruiken. Om actief 
te participeren in de ontwikkeling van Aruba en de wereld, 
moeten wij leren om steeds de dialoog aan te gaan en om 
elke uitdaging met vertrouwen het hoofd te bieden. Het 
onderwijs moet een interessante activiteit worden die helpt 
om zekerheid, geluk en kansen voor mensen te creëren. 

• Na de chaos die door de huidige 
minister is gecreëerd, zal de AVP 
in dialoog met leerkrachten, 
schoolbesturen en andere relevante 
organisaties, rust, stabiliteit, 
duidelijkheid en kwaliteit in 
alle sectoren van het onderwijs 
herstellen. 

• AVP zal de dialoog met 
leerkrachten, schoolbesturen en 
relevante departementen structureel 
opzetten om alle thema’s in het 
onderwijs te bespreken. In dit kader 
zullen ‘creative tanks’ met actieve 
participatie van leerkrachten 
gevormd worden om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van het 
onderwijsbeleid. 

•   
AVP zal samen met 
vertegenwoordigers van 
leerkrachten werken aan een nieuwe 
salarisstructuur (“salarishuis”) 
voor leerkrachten en andere 
werknemers in het onderwijs op 
Aruba. Deze nieuwe salarisstructuur 

zal meer perspectief geven voor 
een carrière in het onderwijs. AVP 
doet de toezegging om, in dialoog 
met vertegenwoordigers van 
leerkrachten, te komen tot invoering 
van dit plan. 
.
 • De mogelijkheid zal voor iedereen 
gecreëerd worden om gedurende 
het hele leven te blijven studeren en 
cursussen te volgen om een tweede 
of derde carrière te beginnen en de 
zekerheid te hebben van een tweede 
en derde kans in het leven. De 
principes en instrumenten van “Life 
long learning” en “Second Chances” 
moeten in samenwerking met de 
privé sector, deel gaan uitmaken 
van het formeel onderwijs. In dit 
kader zullen de organisaties van 
“Enseñansa pa Empleo” en “Avond 
Onderwijs” geëvalueerd worden.

 
• AVP zal de eerste lijn van 
ondersteuning van leerkrachten in de 
klas herstellen en  vernieuwen  met 
klasse assistenten waar dat gewenst 

is. Tevens zal het zorgsysteem voor 
leerkrachten voor hun professionele 
en persoonlijke ontwikkeling opnieuw 
opgezet worden. 
.
• De samenwerking tussen scholen, 
ook tussen openbare en bijzondere 
scholen, zal gestimuleerd worden 
om ondermeer de uitwisseling van 
kennis en ervaring (“best practices”) 
te versterken.
 
•De wet op de voorschoolse opvang 
zal vernieuwd en ingevoerd worden. 
In samenwerking met de centra 
voor voorschoolse opvang zal 
gewerkt worden aan de gewenste 
competenties die bij kinderen op 
deze jonge leeftijd moeten worden 
ontwikkeld. 
  
Onderzocht zal worden of de kosten 
voor van de ouders voor voorschoolse 
opvang deels in aanmerking 
kunnen komen voor aftrek van de 
belastingen.
  
• AVP zal in dialoog met leerkrachten 



alle barrières in het onderwijs 
verwijderen die de optimale 
ontwikkeling van kinderen in de 
weg staan om het onderwijs om te 
vormen tot een eff ectief instrument 
in de optimale ontwikkeling 
van kinderen en studenten. In 
dit kader zullen systemen van 
“vroegtijdige interventie” opgezet 
worden voor kinderen die mogelijk 
extra hulp en begeleiding nodig 
hebben in hun studie. De inzet van 
“remedial teachers”, logopedisten 
en maatschappelijke werkster kan 
hierbij bekeken worden.    

• In samenwerking met de privé 
sector zullen mogelijkheden 
onderzocht worden voor meer 
inclusie en participatie van leerlingen 
met een of andere fysieke of mentale 
beperking op de arbeidsmarkt.

• AVP zal het systeem van 
studiefi nanciering in het hoger 
onderwijs evalueren, met het 
doel om het hoger onderwijs voor 
allen toegankelijker te maken, de 
versterking van beroepsbevolking 
te stimuleren en om  verlichting 
van de fi nanciële druk op jonge 
afgestudeerde mogelijk te maken.

• In samenwerking met leerkrachten 
zal het curriculum van de scholen 
geëvalueerd worden met het doel 
om het onderwijs relevanter te 
maken voor de maatschappij en 
de wereld waarin wij nu leven. 
Onder anderen zullen belangrijke 
aspecten van het onderwijs voor 
het leven in een democratische 
samenleving zoals burgerschapszin 
en verantwoordelijkheid voor het 

milieu versterkt moeten worden. 
Lichamelijke opvoeding, culturele 
vorming en kunstzinnige opvoeding 
moeten ook vernieuwd en versterkt 
worden. Tevens zal meer aandacht 
gegeven moeten worden aan 
de verwerving van kennis en 
vaardigheden op essentiële terreinen 
als gezond leven, geestelijke 
gezondheid en het omgaan met 
technologie in het dagelijks leven.
 
• Het beroepsonderwijs zal 
vernieuwd, versterkt en uitgebreid 
worden om beter in te spelen op de 
economische ontwikkelingen in de 
samenleving. 
  
• Er zal een systeem van 
kwaliteitsnormen worden opgezet 
om studenten te informeren en te 
adviseren over de kwaliteit en de 
erkenning van “online” studies en 
cursussen.
  
• Meertalig onderwijs zal worden 
versterkt en er zal meer en 
intensiever gebruik gemaakt worden 
van de bijzondere taalvaardigheid 
op Aruba in alle sectoren van de 
economie en de samenleving.
  
• Leerlingen van het SPO zullen de 
kans moeten krijgen om door te 
studeren.
  
• Het functioneren van het Bureau 
Leerplicht zal geëvalueerd worden 
om de optimale deelname van 
de leerlingen aan het onderwijs 
te verzekeren  en om onnodige 
absenteïsme tegen te gaan.   
 
• In de vernieuwing en  verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs 
zal gebruik gemaakt worden van 
de onderwijswetenschappen en 
de beste ervaringen lokaal en van 
elders. Het verantwoord gebruik 
van de technologie in het onderwijs 
zal gestimuleerd worden om de 
effi  ciëntie, de doelmatigheid en 
de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. In dit verband zal 
geïnvesteerd worden in de digitale 
infrastructuur van het onderwijs om 
het gebruik van de technologie in 
het onderwijs voor leerkrachten en 
leerlingen te stimuleren.
  
• In het kader van de bevordering van 
het meertalig onderwijs op Aruba, 
zal in het bijzonder het Papiamento 
gestimuleerd worden, als belangrijke 
stap in de vernieuwing van het 
onderwijs en de economie.   
  
• In het kader van de diversifi catie 
van de economie en de vorming 
van nieuwe entrepreneurs, zal de 
Universiteit van Aruba ondermeer 
een “kweekvijver” worden om nieuwe 
economische sectoren en nieuwe 
“trends’” in de (wereld) economie te 
identifi ceren. 
Leerkrachten, onderwijsinstanties, 
leerlingen, studenten en hun families, 
verdienen een regering die naar hen 
luistert. 

• Een regering die echt een pad 
vooruit voor het onderwijs wil zoeken 
en uitzetten, om het onderwijs en 
onze gemeenschap werkelijk te 
vernieuwen. Onderwijs blijft immers 
het belangrijkste instrument in ons 
streven naar de betere toekomst 
voor ons allemaal.   
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III. JEUGD, SPORT, CULTUUR 
EN	CREATIVITEIT

De jeugd werd als groep het meest getroffen door de 
maatregelen van de pandemie die niet alleen hun vrijheid 
beperkte, maar die ook een groot impact hadden op hun 
economische en sociale situatie, alsook hun welzijn en 
geestelijke gezondheid. In studies die in 2019 zijn gedaan 
door de Verenigde Naties inzake de Rechten van Kind, geven 
jongeren ondermeer aan mee te willen doen aan naschoolse 
activiteiten om zo op een positieve manier aan hun eigen 
ontwikkeling te werken.   

In dialoog met jongeren en organisaties voor de jeugd, zal de 
aandacht erop gericht zijn om kansen te creëren voor digitale 

cursussen, de weg te openen voor kwaliteitsbanen en zullen 
de jongeren betrokken worden bij het vinden van oplossingen 
in de ontwikkeling van digitalisering van ons land, het milieu 
en veeteelt. Om de jongere zo effectief mogelijk te betrekken, 
zal hij via verschillende wegen benaderd worden, inclusief de 
digitale weg. In combinatie met creativiteit en sport, zullen 
burgers die reeds hun sporen hebben verdiend, gestimuleerd 
worden om Aruba te helpen bij de wederopbouw, om 
uiteindelijk te komen tot creatieve oplossingen om de 
schrijnende situatie waarin ons land zich thans bevindt, te 
overkomen.

• Er komt een nationaal 
platform voor jongeren om te 
participeren in het nemen van 
beslissingen door de overheid, 
in de vorm van een “National 
Youth Council” in samenwerking 
bij de reguliere Ministerraad.

• Er komt een nationaal 
platform voor jongeren om te 
participeren in het nemen van 
beslissingen door de overheid, 
in de vorm van een “National 
Youth Council” in samenwerking 
bij de reguliere Ministerraad.
 
• Er wordt een digitaal portaal 
opgezet voor de jeugd (Aruba 
Youth Portal) ten gunste van 
de organisaties die na-schoolse 
programma’s voor jongeren 
bieden. Ook zal het ouders 

ondersteunen bij verschillende 
niet-formele en alternatieve 
onderwijsvormen waar de 
jongere in hun eigen omgeving 
van gebruik kunnen  maken.
 
•Het invoeren van een nationale 
Actie Agenda voor integratie, 
innovatie en erkenning van 
jongeren op de arbeidsmarkt.
 
• Het introduceren van 
een systeem dat de reeds 
verworven kwalificaties van 
jongeren erkent en valideert, 
inclusief degenen die hun 
voortgezet onderwijs niet 
hebben afgemaakt. Dit systeem 
moet jongeren en hun ouders 
ook helpen bij het zoeken 
naar (tweede) kansen in het 
onderwijs.

• Uitbreiden van de capaciteit 
van bestaande stichtingen 
om hulp en leiding te bieden 
wanneer de mentale zorg van 
jongeren hierom vraagt.
 
• Jongeren zullen middels 
bestaande organisaties 
gesteund worden met advies, 
training en fiscale verlichting 
om een eigen bedrijf te 
beginnen.   

Actiepunten:

•	Jeugd

•	Sport
Sport en zijn ontwikkelingen in onze gemeenschap hebben 
een sterke verbinding  met elkaar en op verschillende 
niveau’s.  Wanneer we op adequate wijze profiteren van 
deze verbindingen, zal dit niet alleen de levens van de 
burgers verbeteren maar zal het ook internationale kansen 

scheppen en economische voordelen voor ons land hebben. 
Sport opent de weg naar communicatie tussen mensen in 
de gemeenschap, het stimuleert discipline en het schept 
een veiligheidsnet voor de meest kwetsbaren in onze 
gemeenschap.  



Actiepunten:

• Realistische doelstellingen 
formuleren en nastreven 
om de participatie van 
de gemeenschap aan 
georganiseerde sport en fysieke 
activiteiten te stimuleren en om 
de ontwikkeling van alle takken 
van sport en op alle niveau ‘s te 
verbeteren.

• Gehoor geven aan de verzoeken 
uit de sportsector om de nodige 
veranderingen in het huidige 
sportbeleid, inclusief het beleid 
ten aanzien van de onderhoud 
van sportcomplexen.

• Zorgdragen voor een variatie 

aan fysiek-recreatieve 
activiteiten die psychologische, 
sociale en emotionele behoeftes 
vullen en die bijdragen aan de 
gezondheid van de bevolking. 

• Het faciliteren en bevorderen 
van interscolaire initiatieven aan 
de hand van (virtuele)  fitness 
programma’s en discussies 
in de wijken alsmede de 
herintroductie van het Ciclovia 
project.
 
• Het stimuleren van 
administratieve cursussen voor 
sportleiders van federaties en 
clubs.

• Arubaanse topsporters 
betrekken in het motiveren van 
onze jongeren en het verzorgen 
van cursussen. Tevens de 
mogelijkheden onderzoeken 
voor regionale en internationale 
banden.
 
• Het stimuleren en investeren in 
sporttoerisme als economische 
activiteit en ons eiland 
ontwikkelen tot bestemming 
voor sportevenementen van 
internationaal karakter waar 
onze sporters ook baat bij 
hebben.

•	Cultuur	en	Creativiteit
Onze cultuur bindt ons als volk. Culturele waarden, 
artistieke activiteiten en expressies zijn belangrijk om 
de eigen ontwikkeling van ons land en maatschappij te 
waarborgen. Zowel de culturele erfenis als de hedendaagse 
culturele expressies zijn belangrijke elementen van onze 
gebalanceerde ontwikkeling als land. AVP zal de creativiteit 
en de culturele diversiteit van Aruba blijven waarborgen 
en uitdragen. Tevens zal het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor een duurzame toekomst met erkenning voor onze 
meertaligheid en multiculturele afkomst worden versterkt.

Er zal een “creatieve economie” worden ontwikkeld waarin 
cultuur, creativiteit en technologie samen nieuwe creatieve 
ervaringen en producten scheppen. Een “creatieve 
economie” zal bijdragen aan de diversificatie van de 
economie, de arbeidsmarkt en de duurzaamheid van Aruba. 
Het nieuwe cultuur beleid van de AVP zal bijdragen aan de 
versterking van de culturele basis van Aruba, zonder het te 
isoleren van de rest van de wereld, maar ook niet verloren 
laten gaan in de vele invloeden van buitenaf.

 • Meer aandacht besteden aan 
culturele onderwijsprogramma’s in 
het formeel en informeel onderwijs, 
aan nieuwe innovatieve en creatieve 
programma’s en aan vernieuwing 
van de cultuur in het algemeen.
 
• Culturele tradities conserveren en 
tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen 
en originele artistieke expressies 
stimuleren.

• Faciliteren en ontwikkelen van 
kunstwijken in San Nicolaas en 
Oranjestad.

• Samenhang stimuleren tussen de 
statische culturele erfenis (musea 
en monumenten) en de levende 
culturele erfenis (muziek, dans, 
literatuur, schilderen,  enz.).
 
• Aantrekken van nieuwe 
financieringsmogelijkheden voor 
entrepreneurs in de creatieve sector.
 
• Aanmoedigen van infrastructurele 
projecten die de hedendaagse, 
lokale  architectuur weerspiegelen.
 
• Mogelijkheden scheppen en 

programma’s ondersteunen om in 
elk district creativiteit, talent en 
cultuur te ontwikkeling.

Actiepunten:
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• Gezonde levenswijze bevorderen, 
gezonde voeding beter bereikbaar 
maken en   lichaamsbeweging en 
sport stimuleren.
 
• Huisartsen helpen bij het in 
dienst nemen van ondersteunend 
personeel zodat zij in staat worden 
gesteld om kwalitatief hogere 
dienstverlening te bieden.

• Wachtlijsten voor specialisten 
en specialistische behandelingen 
inkorten.  

• De mogelijkheid onderzoeken 
om een PET-scan op Aruba te 
hebben, als ook een Hyperbaric 
chamber en een spijsvertering- en 
ademhalingsendoscoop.

• De mogelijkheid onderzoeken om 
specialisten voor een korte periode 
aan te trekken om hier patiënten 
te opereren die anders naar het 
buitenland gestuurd  moesten 
worden, om op deze kwalitatief 
goede zorg tegen lagere kosten te 
garanderen.

• Upgrading van Fundacion 
Respaldo met personeel en 
financiën om zodoende patiënten 
met  psychische en emotionele 
problemen sneller en optimalere te 
kunnen behandelen.

• De efficiëntie bij het verwijzen van 
patiënten voor behandeling in het 
buitenland verhogen.
 

• “Medisch toerisme” als 
economische pijler stimuleren en 
het daarvoor benodigde materiaal 
aanschaffen.
 
• Het Dr. Horacio Oduber Hospitaal 
transformeren tot het meest 
belangrijke ziekenhuis in Caribisch 
Nederland middels de “Dutch 
Caribbean Hospital Alliance”.
 
• Op professionele en op objectieve 
wijze uitvoer geven aan het 
Kwaliteiten Instituut voor een 
gepaste uitvoering van de AruBIG-
wet.

• Onze medische experts betrekken 
bij het grote doel van het bevorderen 
van een gezond volk.

Actiepunten:

IV.	GEZONDHEIDSZORG
 Bezuinigen in de medische zorg temidden van een ernstige crisis in de gezondheidszorg 
moet gezien worden als een groot kwaad tegen het Arubaanse volk, waarbij onjuist 
Nederland als schuldige is aangewezen. AVP garandeert een medische zorg die voor 
eenieder kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar is, en waar de patiënt centraal 
staat. Er zal snel en hard gewerkt worden aan de dringende behoefte aan kwalitatief 
goede zorg, die gebaseerd zal worden op preventie, innovatie, professionalisering, 
samenwerking en uitwisseling van expertise.

Garantie
voor	

Kwalitatief
Goede	zorg



V.	SOCIALE	ZAKEN	EN	
ALGEMEEN	WELZIJN
Visie van de AVP voor het algemeen welzijn berust 
op een maatschappij met hoog in het vaandel 
vrijheid en gelijkheid van verantwoordelijke 
burgers. Het is belangrijk dat eenieder een plaats 
heeft waar hij zich zeker en beschermd voelt 
en voor elkaar opkomt. Onze families hebben 
verschillende samenstellingen en moeten in de 
verschillende levensfasen verantwoordelijkheid 
dragen voor elkaar. Het is van belang om nadruk 
te leggen op wat wij met elkaar gemeen hebben 
zodat wij samen met hoop voor de toekomst 
kunnen leven.

De AVP is ervan overtuigd dat Arubaanse gezinnen 
die hard werken om een beter leven op te bouwen 
ook de nodige instrumenten aangereikt dienen te 
worden om  dit te kunnen doen. Aruba heeft een 

verplichting om armoede te bestrijden en de meest 
kwetsbaren in de gemeenschap te beschermen 
door ze een stevig vangnet te bieden, zodat ze 
onder alle omstandigheden een waardig bestaan 
kunnen leiden. AVP zal daarom steun verlenen 
aan jonge professionals en hun gezinnen, zodat zij 
een gezin kunnen opbouwen en in hun toekomst 
kunnen investeren.

Elk generatie geniet natuurlijk ook van het werk 
dat door voorafgaande generaties is verricht. Zij 
waren het die de grondslag hebben gelegd waarop 
wij vandaag ons leven en de toekomst van onze 
kinderen hebben gebouwd. De AVP vindt dan ook 
dat ouderen volop moeten kunnen genieten van 
de zekerheid van een thuis en de warmte van een 
gemeenschap.

•  Alle gezinnen met een 
maandelijks inkomen 
tot Awg 2500.- krijgen 
een toeslag ter dekking 
van uitgaven voor sport, 
kunst, wetenschap en 
schoolbenodigdheden zoals 
laptop, tablet en andere 
kosten gerelateerd aan het 
onderwijs.
  
•  De kinderbijstand 
uitbreiden voor ouders van 
een kind met fysieke of 
geestelijke beperkingen, 
zodat zij de nodige 
instrumenten aan kunnen 
schaffen teneinde een 
waardig leven te kunnen 
leiden. Ook zal worden 
toegestaan dat een 
familielid iets extra zou 

kunnen bijverdienen zonder 
dat dit meteen betekent 
dat er op de bijstand gekort 
moet worden.
  
•  Stimuleren van sociale 
eenheid in de districten 
zodat bewoners elkaar 
kunnen helpen.
  
•  Samen met internationale 
entiteiten de bescherming 
van de Rechten van het Kind 
extra onder de aandacht 
brengen, vooral die welke 
slachtoffers zijn van 
misbruik en geweld.
  
•  Instellen van de wet op 
kinderopvangcentra.
  
•  Steun en hulp verlenen 

aan degenen met een 
beperking, opdat ze in de 
maatschappij en op de 
arbeidsmarkt kunnen re-
integreren.
  
•  Het bevorderen van 
activiteiten die de 
interesse van ouderen 
stimuleren en ze de nodige 
gereedschappen aanreiken 
om hun ervaringen en kennis 
te kunnen delen.
  
•  Het waarborgen van de 
toegang tot preventieve en 
curatieve medische zorg 
voor onze ouderen.
  
• Verplichte zorg en 
preventie van werknemers in 
de sociale sector.

Actie-
Punten:



De AVP heeft altijd gestreefd naar een constructieve 
samenwerking binnen het Koninkrijk, alsook binnen de 
Europese Unie. Gedurende de jaren heeft de AVP daarbij 
bewezen dat politieke partijen van kleine eilanden hun 
capaciteit zodanig in kunnen zetten dat de rechten 
van de inwoners worden bevorderd. Ten aanzien van de 
economische dimensie, heeft de AVP altijd gestreefd 
om deze zodanig in te richten dat er aan beide zijden 
van de oceaan een toegevoegde waarde is: meer in 
het bijzonder, de AVP was gestart met het creëren van 
nieuwe perspectieven door Aruba te positioneren als een 
economische gateway tussen Europa en Latijns America.

De substantiële leningen vanuit Nederland zijn echter 
onder rigide voorwaarden gegeven die op hun beurt 
verankerd zijn in de hervormingspakketten. De AVP is van 
mening dat de enige vorm om Aruba er weer bovenop te 

krijgen is om dit samen met Nederland te doen.  Wij hebben 
diverse malen in het verleden laten zien dat dit mogelijk is. 
Daarbij is de AVP wel ervan overtuigd dat het landspakket 
niet enkel de nadruk kan leggen op hervormingen, maar 
dat zij ook gekoppeld moet worden aan ruimte om te 
investeren en aan economische diversifi catie. Energie, 
digitale infrastructuur en innovatie zijn sectoren die de 
schokken van de pandemie goed hebben doorstaan en 
Aruba zou hier dan ook lering uit moeten trekken. 

De AVP zet zich daarom nu meer dan ooit in voor het 
verbeteren en intensiveren van onze relaties binnen het 
Koninkrijk en de Europese Unie: een nauwere relatie 
gebaseerd op een gemeenschappelijke toekomst met 
meer investeringen, samenwerking en een betere kwaliteit 
van leven.

VI.	KONINKRIJK	EN	NEDERLAND

Actiepunten:
• Samen met sociale 
partners vaststellen 
wat de meest 
dringende noden 
zijn die onderdeel 
zullen moeten 
vormen van een 
nationaal economisch 
herstelplan.
 
• Met Nederland aan 
tafel gaan zitten om 
de juridische grondslag 
van de Rijkswet 
Caribisch Orgaan 
van Hervorming 
en Ontwikkeling 
(COHO) te verbeteren, 
alsook om het 
nationaal economisch 

herstelplan zoveel 
mogelijk hierin te 
incorporeren.
 
• Tot stand brengen 
van uitwisseling 
van deskundigen en 
ambtenaren tussen 
Aruba, Nederland en 
de Europese Unie, 
opdat Arubanen 
van betere inzicht 
verwerven van 
het werken met 
Nederland en Europa 
en hun netwerk uit 
kunnen breiden om 
investeringen aan te 
kunnen trekken.
 

• Aantrekken van 
investeringen uit 
Nederland en de 
Europese Unie;

• Investeren in de 
capaciteit van 
Arubanen om 
projectvoorstellen te 
kunnen ontwikkelen 
om zodoende 
beschikbare gelden 
uit Europese 
subsidieprogramma’s 
te kunnen aantrekken, 
zoals de Erasmus+, 
COSME, BEST, 
EU4HEALTH en 
European Solidarity 
Corps en andere 

fondsen.

16



MIKE EMAN #1 ECONOMISCHE VERNIEUWINGSPLAN
 

BANEN! BANEN! BANEN!
1.  Met goed betaalde banen zetten wij Aruba 
weer aan het werk. Meteen nieuw leven in ons 
toerisme pompen en het aantal vluchten en 
zitplaatsen naar Aruba zo snel mogelijk 
verhogen. Dit zijn acties die de AVP regering 
snel zal nemen. AVP heeft dit in het verleden 
reeds gedaan. Wij hebben de kennis en de 
ervaring om dat nu weer te doen!
 
2.   Nieuwe kansen scheppen voor investeerders 
en zelfstandige ondernemers. De AVP zal 

economie door duurzame economische 
sectoren te stimuleren, die technologisch 
innovatief zijn. Inclusief in de sector van de 
“creative industry”.
 
3.   De AVP vindt dat het  midden-en kleinbedrijf 

strategisch ondersteund moeten worden om 
weer overeind te komen en om zich te kunnen 
vernieuwen.
 
4.   De AVP zal in open en eerlijk dialoog met 
werkgevers en werknemers, nieuwe afspraken 
en regels opstellen om economische groei te 
vertalen in meer werkgelegenheid en beter 
betaalde banen, nieuwe kansen en betere 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers.
 
5.   In dialoog met alle sectoren van de 
samenleving moeten wij Aruba Herstellen, 
Vernieuwen en Weer Opbouwen. In dialoog met 
de privésector en het Koninkrijk, moeten wij 
ernaar streven om snel weer tot voltijdbanen te 
komen en inkomensverbetering in alle sectoren 
van ons eiland realiseren.
 



VII.	NUTSBEDRIJVEN,	
ENERGIE EN MILIEU

• In de komende 
regeerperiode 
verplichten wij ons om 
de afval verwerking in 
Parkietenbos te saneren.
 
• Daarnaast zal er on 
erzoek worden gedaan 
naar manieren om 
de hoeveelheid afval 
op langer termijn 
te verminderen 
door middel van het 
stimuleren van recyclen, 
hergebruik of andere 
behandelingsmethoden.
 
• De emmissie van CO2 en 
equivalente gassen in lijn 
brengen met het “Akkoord 
van Parijs”.
 
• Het verlagen en 
uiteindelijk koolstofvrij 
maken van ons 
energiesysteem zal 
zodanig aangepakt 
worden dat de 
gemeenschap van een 
stabiele toelevering van 
water en energie kan 
blijven genieten tegen een 
redelijke prijs.  

 
• De strategische 
partnerschappen 
met regeringen 
en internationale 
stakeholders zullen hervat 
worden zodat gezamenlijk 
gewerkt kan worden 
aan het gebruik van een 
zo schoon mogelijke 
brandstof voor het 
genereren van stroom.
 
• Meer gebruik maken 
van wind en zon voor het 
genereren van duurzame 
energie. Het project 
van het plaatsen van 
zonnepanelen op daken 
van scholen, alsook 
andere projecten die in 
dit kader gepland waren, 
zullen herstart worden.
 
• Gestart zal worden met 
het planten van bomen 
en struiken om zo meer 
groene gebieden op ons 
eiland te creëren, met 
het doel om de verloren 
gegane “Arubaanse 
mondi” in ere te herstellen.

Actiepunten:

De AVP heeft een gedegen ‘track record’ waar het gaat om beleid 
en projecten gerelateerd aan energie en nutsbedrijven. En ook nu 
weer zullen concrete projecten gerealiseerd moeten worden die 
voldoen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties. De infrastructuur moet de kwaliteit van het leven op Aruba, 
in de wijken, de steden, scholen en andere faciliteiten verhogen, 
maar ook de mobiliteit optimaliseren en een effi  ciënt werkende 
economie stimuleren. Daarom zal de AVP al haar plannen voor 
het realiseren van een duurzame ontwikkeling en een koolstofvrij 
milieu hervatten en zo snel mogelijk tot uitvoering brengen.
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VIII.	INFRASTRUCTUUR,	
TRANSPORT EN 
TELECOMMUNICATIE

De woningnood op het eiland is nog nooit zo groot geweest. AVP 
heeft altijd gepleit voor het bouwen van wijken met betaalbare 
woningen van hoge kwaliteit. In de laatste regeerperiode van 
AVP zijn er grote investeringen gedaan in de infrastructuur en is 
zorggedragen voor de modernisering en leefbaarder maken van 

woonwijken. Het doel was en is, de kwaliteit van het leven van 
alle burgers te optimaliseren. Aruba moet vitaler en groener! AVP 
wordt door deze kernwaarden gedreven. Gelet op onder meer het 
huizentekort heeft AVP zich het volgende ten doel gesteld.

• Komen tot nieuwe 
afspraken te maken met 
projectontwikkelaars 
met als doel het bouwen 
van woningen die 
voldoen aan nieuwe 
minimumvoorwaarden 
ter zake kwaliteit en 
leefbaarheid.

• Investeren in de 
infrastructuur in reeds 
bestaande wijken.

• Zorgdragen voor de 
aanwezigheid van alle 
basisvoorzieningen in alle 
wijken.

• Het realiseren van groene 
en gezonde leefomgeving 
in alle districten met het 
oog op de mogelijkheid 

voor recreatie en fysieke 
activiteit(en).
 
• De stadscentrum moet 
weer woonwijk worden: 
studenten en “young 
professionals” moeten 
gestimuleerd worden  om 
in de steden te wonen. 

• Aantrekken van horeca 
en nieuwe winkels naar 
het stadscentrum om het 
leefbaarder te maken.
 
• De ingebruikname van 
leegstaande (overheids)
gebouwen door jonge 
entrepreneurs stimuleren.
 
• Onderhoud en 
verbouwing van 
bestaande scholen, 

sportfaciliteiten, wegen en 
straten weer oppakken.

• Verlichting in de wijken 
weer oppakken.

• Nieuwe afspraken met 
FCCA maken om snel 
de bouw van sociale 
woningen te stimuleren.

• Samen met de 
nutsbedrijven en 
autodealers komen 
tot meer gebruik van 
elektrische auto’s op 
Aruba.

• Vernieuwen van het 
beleid ter zake de afgifte 
van erfpachtgrond voor 
nieuwe woningbouw 
projecten.

• Doorstart maken 
met het project ‘Smart 
Community’ om de bouw 
van effi  ciënte woningen 
op Aruba verder te 
onderzoeken.  

• De mogelijkheid bezien 
om de door de ‘Fondo 
Nacional di Garantia’ 
geboden hypotheek 
garantie verder uit te 
breiden.

Actiepunten:

VII.	NUTSBEDRIJVEN,	
ENERGIE EN MILIEU
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• Mogelijkheden bezien 
om een betere invulling 
te geven aan de rol van 
het slachtoff er binnen 
het strafproces. Zo is 
het bijvoorbeeld zaak 
dat het slachtoff er een 
actievere rol krijgt in het 
strafproces, ook als het 
minderjarigen betreft. 
Daaronder valt ook inzage 
in het strafdossier.

• Het opsporingsbeleid 
ter zake huiselijk en 
zedendelicten moet 
worden aangepast. Het 
beleid moet gericht zijn op 
vroege interventie. 

• Een politie-eenheid 
moet in het leven 
geroepen worden die 
belast wordt met het 
voorkomen, bestrijden 
van kindermisbruik en 
misbruik van vrouwen.

 
• Met gebruikmaking van 
moderne technologie 
voorkomen en bestrijden 
van georganiseerde 
misdaad.

• Betere begeleiding en 
ondersteuning, in een 
vroeg stadium, van 
gevangenen door het 
Bureau Reclassering.

• Mogelijkheden bezien 
om het slachtoff er 
van een zedendelict 
psychologische 
begeleiding en 
ondersteuning te bieden. 
Ook moet de mogelijkheid 
worden bezien om de 
politie op te leiden om 
beter om te gaan met 
zedenslachtoff ers en jonge 
(minderjarige) daders.
• Voorstel doen voor een 
integraal actieplan ter 

voorkoming van seksueel 
misbruik in het onderwijs, 
sport en andere instituten.
 
• Het vernieuwen van 
het toelatings- en 
integratiebeleid voor 
Europese Nederlanders, 
met het doel dit proces 
duidelijker en soepeler 
te maken en vanuit 
het uitgangspunt van 
een grotere mate van 
reciprociteit binnen het 
Koninkrijk waar wij allen 
deel van uitmaken. Dit 
zal in overleg met de 
lokale organisaties van  
Nederlandse burgers 
van Europees oorsprong 
plaatsvinden. 

• Internationale en inter-
eilandelijke samenwerking 
stimuleren om de 
toestroom van illegalen 
tegen te gaan.

• Meer controle- en 
toezichtinstrumenten 
invoeren in instituten 
in de gemeenschap 
om infi ltraties uit de 
onderwereld tegen te 
gaan.
 
• Het invoeren van een 
gedragscode binnen 
staatsbedrijven ter 
voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding 
en belangenverstrengeling.

• Het reorganiseren 
van de Politie Opleiding 
Instituut “Watty Vos” 
en het stimuleren 
van kennisoverdracht 
tussen de verschillende 
Politiekorpsen van landen 
in de regio.

Actiepunten:

IX. JUSTITIE
Het vertrouwen in het justitieel apparaat en 
de rechtspraak moet snel hersteld worden! 
Burgers voelen zich niet veilig, het objectief 
en onpartijdig optreden van het Openbaar 
Ministerie wordt in twijfel getrokken en 
men wil graag zien dat rechters eerlijkere 
straff en uitdelen. De re-integratie van ex-
gedetineerden in de samenleving is echter 
ook van belang. De ex-gedetineerde moet 
een reële kans worden geboden om weer als 
volwaardig burger in de samenleving mee te 
doen. Het gebrek aan vertrouwen in politie en 
justitie moet onder de loep worden genomen. 

AVP heeft als doel dit gebrek aan vertrouwen 
te herstellen.

Illegale drugs en andere verboden middelen 
zijn nog te makkelijk verkrijgbaar. De gevolgen 
van de gezondheid-en veiligheidsproblemen 
die het gebruik van drugs teweegbrengt, zijn 
nog moeilijk te overzien. AVP pleit daarom 
voor een bewustwordingscampagne, met 
inzet van zowel het publieke sector en de 
privésector. AVP pleit voor  de verbetering 
van het grensbewakingssysteem. 
AVP heeft zich het volgende ten doel gesteld. 
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• De dialoog met 
strategische partners 
zal opnieuw gestart 
worden om zo 
realistische en duurzame 
doelstellingen voor de 
korte, middellange en 
lange termijn na te 
kunnen streven. Tevens 
om tot gebalanceerde 
overheidsfi nanciën en 
structurele oplossingen 
van de vele problemen te 
komen.
 
• De operationele 
kosten van het 
overheidsapparaat zullen 
verminderd worden in 
fasen voor de korte, 
middellange en lange 
termijn. Er wordt een 
goed gebalanceerd 

doch doeltreff end beleid 
gevoerd.

• Er komt een 
begrotingskamer zoals in 
2016 is voorgesteld die de 
nieuwe begrotingsdoelen 
gaat superviseren, 
volgens de normen 
en aanbevelingen van 
het IMF, om zo de 
duurzaamheid in het 
begrotingsbeleid te 
garanderen. 

• Nieuwe economische 
vooruitzichten worden 
gegeven met beleid die 
nieuwe economische 
activiteiten zal 
stimuleren, waaronder  
e-commerce en 
economische activiteiten 

van nieuwe en bestaande 
midden en kleine locale 
bedrijven.
 
• Er zal gezorgd worden 
voor duidelijkheid 
en stabiliteit op 
fi scaal gebied en het 
belastingsysteem wordt 
vereenvoudigd, om zo 
het investeringsklimaat 
voor nieuwe economische 
activiteiten te stimuleren.  
 
• De transitie van 
directe naar indirecte 
belastingen wordt hervat, 
echter steeds  rekening 
houdend met het eff ect 
op de meest kwetsbaren 
in de samenleving en 
de koopkracht van de 
bevolking.

Actiepunten:

X.	OPENBARE	FINANCIEN
In 2017 bedroeg de nationale schuld 77% van 
de GDP met een economisch beleid gericht 
op groei en betere verdeling. De openbare 
fi nanciën vertonen thans echter hoge tekorten 
en schulden zoals wij die nooit eerder hebben 
gekend. In 2020 presenteerde de overheid een 
spoedbegroting met een tekort van 1.6 miljard 
gulden en de nationale schuld overschreed 
het niveau van 120% van onze economie. En 
dit zonder enige visie, geen investering en 
zonder enig vooruitzicht op verbetering van 
de kwaliteit van het leven van de burgers.  

Vanaf 2014 werden de begrotingsnormen 
gehanteerd die vastgesteld zijn in de wet 
fi nanciële supervisie. Dit had als resultaat 
een tekort van 0.5% in 2017. Dit was een 
verlaging van het tekort van bijna 500 
miljoen in drie jaar. In 2018 en 2019 werd 
de eerste fases van Fiscale Hervormingen 
ingevoerd die de economie 270 miljoen gulden 
kostte, door genomen belastingverhogingen. 
In 2020 maakte de overheid bekend dat er 
een surplus op de begroting was, maar dat 
dit alleen haalbaar zou zijn als de tweede 
fase van de Fiscale Hervormingen, die 90 
miljoen zou hebben opgebracht aan extra 
belastinginkomsten, uitgevoerd zouden zijn 
geworden. Ondertussen zijn de operationele 

kosten van de overheid met minstens 100 
miljoen gestegen.

De huidige regering heeft fi nanciële plannen 
gepresenteerd en beloftes gemaakt die 
onrealistisch zijn. In het met Nederland in 
november 2018 getekende protocol werd een 
“Memorandum  Financiero-Economico (FEM)” 
ingevoerd dat het beleid inhield om de kosten 
van het ambtenarenapparaat te minderen, 
alsmede ook de kosten van de Algemene 
Ziektekosten Verzekering, AZV. Deze studies 
zijn veel te snel gedaan, zonder een gedegen 
analyse of dialoog met de beroepsbeoefenaren.  

Om te komen tot duurzame 
overheidsfi nanciën, zal de AVP ervoor zorg 
dragen om een gebalanceerd fi nancieel 
beleid te voeren in overleg met de gremia 
en belangengroeperingen. De basis voor 
gebalanceerd overheidsfi nanciën is een 
sterke economie met krachtige instituten 
die de overheid voldoende inkomens bieden 
middels effi  ciëntie, innovatie en digitalisatie, 
zonder dat belastingverhogingen nodig zijn. 
Economische groei heeft een positief eff ect op 
de inkomsten van het land. Een gebalanceerde 
structurele groei biedt een zekerder toekomst 
voor ons allen.
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Vrienden, terwijl ik terdege bewust ben 
van de omvang van de huidige crisis, de 
werkloosheid en de vele sociale problemen 
die de crisis teweeg heeft gebracht, doe ik 
hierbij een beroep op u om samen met ons 
te werken aan de wederopbouw van ons 
land. In dit partijprogramma wordt een 
voorstel gedaan voor de eerste 100 dagen 
van de nieuwe regeerperiode, waarbij 
vernieuwing, herstel en wederopbouw 
voorop staan. Ook hoe wij daarna willen 
werken aan een sterker en rechtvaardiger 
land voor iedereen. Hoe wij de welvaart 
die we gaan verwerven, op een beter, 
rechtvaardiger en evenwichtigere manier 
met allen willen delen.   

De AVP heeft Aruba sinds de invoering 

van de Status Aparte al drie keer eerder 
uit een crisis geleid. Met dezelfde hoop, 
hetzelfde vertrouwen, dezelfde strijdlust 
en overtuiging, omarmen wij dit nieuw 
gezamenlijk doel om ons land te herstellen, 
vernieuwen en weer op te bouwen.

In naam van de AVP nodig ik u uit 
om samen, zo snel mogelijk met de 
wederopbouw van Aruba te beginnen 
door te stemmen op de partij die het plan 
en de kundige team van mensen heeft, 
om dit te doen. Laten we de krachten 
bundelen, thuis, op straat, op het werk, 
in de wijken en in het hele land. Want 
Aruba is ons huis. Wij moeten ons huis 
vernieuwen en weer opbouwen. Alleen wij 
samen, jij en de AVP, kunnen dit doen!

GEEF	ONS	UW
VERTROUWEN!



MIJN BROER MIKE #1 WIJ WILLEN WONEN 

1.  Waar er rechtvaardigheid, welvaart 
en welzijn is; waar wederzijds 
respect, vrijgevigheid en empathie is; 
waar initiatief nemen en lef hebben 
gewaardeerd worden; waar vreugde, 
liefde en geluk heersen.
 
 
2. Waar gezagsdragers met een goed 
hart en schoon geweten zich voor 
alle burgers op gelijkwaardige wijze 
inzetten en eerlijke kansen voor allen 
garanderen.
 
3. Waar in alle behoeften van de 
bevolking wordt voorzien
en de natuur, het milieu en het 
welzijn van toekomstige generaties 
gewaarborgd blijven.
 
4. Waar de schaarse bronnen die wij 
hebben en het resultaat van ons 
gezamenlijke inzet op een 
rechtvaardige wijze bij de burgers 
terecht komt.
 
5. Waar gedeelde welvaart de 
belangrijkste speerpunt is
en het welzijn van de burgers het 
motief achter onze economische 
activiteiten blijft.




