
Van onze correspondent
Kralendijk – Ban Boneiru Bèk
(BBB) en de stichting Overlegor-
gaan Caribische Nederlanders
(OCaN) hebben een strategische
samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Beide organisaties
richten zich reeds op het mat-
chen van de juiste kandidaten
(professionals) met vacatures
binnen het Koninkrijk. De orga-
nisaties gaan per direct gebruik-
maken van elkaars expertise. De
voorzitters van de twee organisa-
ties, Celia Fernandes Pedra
(BBB) en Glenn Helberg
(OCaN) hebben de samenwer-
kingsovereenkomst op 4 okto-
ber 2014 afgerond.

Ban Boneiru Bèk, gevestigd
op Bonaire, bevordert remigratie
van Bonairianen uit het buiten-
land. BBB heeft een populaire
recruitment-website die door
veel werkzoekenden wordt ge-
raadpleegd. OCaN behartigt de
belangen van de Nederlands Ca-
ribische burgers in Nederland.
De organisatie heeft haar werk-
terrein uitgebreid naar het Cari-

bische deel van het Koninkrijk.
Sinds vorig jaar houdt de organi-
satie zich bezig met recruitment
voor professionals in Nederland
die op zoek zijn naar werk op de
eilanden. Sinds die tijd is OCaN
geregeld benaderd door werkge-
vers en heeft inmiddels voor
haar opdrachtgevers succesvolle
matches gerealiseerd voor Cari-
bisch-Nederlandse kandidaten
en kandidaten met affiniteit met
de eilanden. Ban Boneiru Bèk
en OCaN kennen elkaar al enke-
le jaren.

Het delen van netwerken en
middelen heeft behalve voor
BBB en OCaN vooral voordelen
voor de werkzoekenden. Beide
partijen streven ernaar om te
blijven bijdragen aan de ontwik-
keling van talent en het verbete-
ren van de arbeidsmarktpositie
van in eerste instantie professio-
nals met een Caribisch-Neder-
landse achtergrond. 

Naast vacatures zullen ook
stages en persoonlijke ontwikke-
lingstrajecten aangeboden wor-
den aan werkzoekenden. Vanuit

de samenwerking zal een vaca-
turewebsite worden opgezet die
in de eerste fase Bonaire, Saba
en Sint Eustatius moet bedie-
nen. Het nieuwe initiatief zal
zich in eerste instantie richten
op vacatures bij de rijksoverheid
en de lokale overheid, alsmede

op banen in het onderwijs en de
zorg. BBB en OCaN zullen ook
samen optreden op banen- en
migratiebeurzen. 

Ban Boneiru Bèk en OCaN
willen een bijdrage leveren aan
het vergroten van de welvaart en
het welzijn van de burgers van

Caribisch Nederland. Daarvoor
werken zij graag samen met
burgers die liefde hebben voor
de eilanden en die een duurza-
me bijdrage willen leveren aan
de eilandelijke samenlevingen.

www.banboneirubek.com
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BEKENDMAKING
Hinderverordening Bonaire

Het bestuurscollege van Bonaire deelt mede dat twee vergunningen zijn verleend op grond van de 
Hinderverordening Bonaire aan Curoil Bonaire N.V. voor:

- de inrichting gevestigd aan de Kaya Gobernador N. Debrot 130 te Hato voor de op- en overslag en 
distributie van minerale oliën; en
- de inrichting gevestigd aan de Playa Medardo S.V. Thielman z/n (nabij de Airport) voor de op- en 
overslag van kerosine.

Indien een belanghebbende het niet eens is met deze beschikkingen kan deze daartegen volgens de 
Wet administratieve rechtspraak BES naar keuze een beroep- of bezwaarschrift indienen.

I. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet administratieve 
rechtspraak BES binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen 
bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de griffi e van het Gerecht
 in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

II. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, 
kunnen binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven een bezwaarschrift 
indienen bij het Bestuurscollege van Bonaire, Plasa Reina Wilhelmina # 1, Kralendijk, Bonaire. 

 Een bezwaarschrift of beroepschrift van indiener of zijn gemachtigde dient ten minste voorzien te 
zijn van:

a. naam, adres en woonplaats op Bonaire, Sint Eustatius of Saba; 
b. een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar of beroep zich richt met zo mogelijk 

een kopie en de daarop betrekking hebbende stukken; 
c. de gronden waarop het bezwaar of beroep berust, waaronder het belang dat de indiener bij de 

beschikking heeft; 
d. een aanduiding van hetgeen wordt gevorderd; 
e. datum en ondertekening door indiener of zijn gemachtigde.

III. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet administratieve rechtspraak 
BES kunnen op grond van artikel 85 van de Wet administratieve rechtspraak BES, omtrent de 
beschikking waartegen een beroep of bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige 
voorziening richten tot het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

De indiening van een beroepschrift of verzoek bij het Gerecht is belast met griffi erecht. De indiening 
van een bezwaarschrift is rechtenvrij.

Voor nadere informatie over de inhoud van de hindervergunningen, kunt u contact opnemen met dhr. 
De Wolf via de centrale van de Directie Ruimte en Ontwikkeling op het telefoonnummer 7178130.

Gezaghebber     Secretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire
Dhr. Edison Rijna     Mevr. mr. Nerry Gonzalez
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APNA Plaza, Schouwburgweg 26, tel. 431-3191, chbhome@chb.cw, www.chb.cw 

Veiling 11 november 2014  

Kaya Internashonal 
bekend als Watervilla’s 

15/ Bahia K-15 
(Bonaire) 

 

Twee onder één kap woning 

Erfpacht 
(bebouwde oppervlakte 164m²) 

 
Minimum prijs USD 264.000,00 

 

Veiling begint om 9:00 uur (a.m.) bij Notariskantoor   
Schouten.  Veiling kan zonder vooraankondiging 
worden afgelast. Prijzen zijn onderhevig aan 
verandering. Veilingkosten zijn niet inbegrepen. 

Cynthia Ortega Martijn van OCaN en Celia Fernandes Pedra van Ban Boneiru Bèk laten de samenwer-
kingsovereenkomst zien. FOTO BBB

Akkoord voor job-recruitment

Toename passagiers uit
Amerika en Europa
Van onze correspondent
Kralendijk - Het aantal aan-
komsten uit Amerika en Europa
is in de eerste helft van 2014 ge-
stegen. Dat blijkt uit cijfers van
de Tourism Corporation Bonai-
re (TCB). Het totale aantal aan-
komsten is echter gedaald.

De TCB heeft de aankomsten
in de periode van januari tot en
met september 2014 vergeleken
met die uit dezelfde periode in
2013. Daaruit blijkt dat er dit jaar
tot nu toe bijna 1.900 meer pas-
sagiers uit Amerika zijn aange-
komen op Bonaire.

Ook het aantal passagiers uit
Europa nam flink toe. Zowel Ar-

kefly als KLM vervoerden in de
eerste maanden van 2014 1.500
passagiers meer ten opzichte
van het jaar daarvoor.

Het aantal regionale vluchten
dat aankwam op Flamingo Air-
port daalde echter met ruim 10
procent. Die daling werd mede
veroorzaakt door het wegvallen
van Tiara Air en DAE. 

Dit jaar kwamen er tot nu toe
121.620 passagiers aan op Bo-
naire. In 2013 waren dat er
125.258. Met het hoogseizoen in
het vooruitzicht verwacht de
TCB dat het aantal aankomsten
tegen het eind van het jaar nog
zal stijgen. 
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