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Lijst lopende projecten Sint Eustatius 

Wederopbouw 

Wat Stand van zaken Planning 

Huizenherstel; 
herstellen van 30 
huizen. 
 

Lopend 
 
 

Fase 1 gereed 
Fase 2 eind 2019 gereed 

Urgente maatregelen 
klif 

 

Uitvoering urgente 
maatregelen is lopende. 

 
 

Werkzaamheden zijn 4/10 van start gegaan en 
duren minimaal 6 weken. 

Eind 2018 afgerond. 
 

Stabilisatie klif 
 

Stand van zaken is 6 
september jl in town hall 

meeting gepresenteerd. 

Aanbesteding is van start 
gegaan 

Gunning medio december 2018 
Eind 2019 afgerond. 

 

Herstel zestal publieke 
begraafplaatsen, 
herstel ruïne-muren 
Synagogepad 

 

Werkzaamheden van 3 uit 6 
begraafplaatsen zijn gestart. 
Gunningstraject overige 
afgerond. . 

 
T.a.v. synagogepad: 
offertetraject afgerond. 

Eerste oplevering eind 2018 (drietal), overige 
voorjaar 2019 
 
Synagogepad voorjaar 2019 gereed 

Bestrating en 
verlichting van de wijk 

Cherry Tree, incl. 
afvoer regenwater, 

onder de grond leggen 
van kabels en 
leidingen.. 
 
 

Aanbesteding Cherry Tree 
gestart op 5/10, definitieve 

gunning en contractafsluiting 
week van 19 november 2018 

 
 

Juli 2019 gereed. 
 

De rest projecten van het wegenprogramma 
worden achtereenvolgend vanaf medio januari 

2019 aanbesteed. Start in 2019.  
 

Renovatie NH 
kerktoren. 
 

Offerte traject aannemer is 
afgerond, gunning bekend. 
(speciaal) Bouwmateriaal 
wordt in de week van 12 
november 2018 geleverd.  
 

Begin 2019 afgerond. 

Uitbreiding 
opslagcapaciteit 
regenwater Solar Park  

Voorbereiding fase gestart. 
 
 

Werkzaamheden beginnen november 2018. 
Gereed einde februari 2019.  

Wederopbouw 

projecten natuur, in 
uitvoering door 
STENAPA : 
1. Bescherming 
leguanen; 
2. Herbebossing; 
3. Herstel koraal; 

4. Muur achter kantoor 
stenapa; 
5. Hek botanische tuin; 
6. Boeien en 
afmeersysteem 
 

1. bestelling rattenvallen 

geplaatst; 
2. november town hall 
meeting om publiek te 
betrekken en informeren, 
start werkzaamheden eind 
2018, onsite manager start 
begin 2019 

3. koraalladders zijn 
gemaakt en geplaatst (dus 
deze is on a roll) 
4. lokaal offertes opgevraagd 
voor werkzaamheden  
5. werk klaar voor uitvoering 

6. Technische support nodig, 

mogelijk uit Saba  

1 t/m 5 gereed eind 2019; 

project herbebossing is tweejarig dus eind 
2020. 
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Wat Stand van zaken Planning 

Autowrakken  

 
 

Vertraging eerste lading (300 

wrakken) vanwege  defect 
schip.  
Fase 2 is in november 
opgestart. 

Het project autowrakken zal doorlopen tot ca. 

eind 1e kwartaal 2019.  
 

Beheersmaatregelen 

stortplaats en 
optimaliseren 
afvalbeheer 

Planning is dat er in een 

januari een aanvraag wordt 
ingediend. In deze aanvraag 
zal een planning worden 
opgenomen voor het 
afvalbeheer in het komende 
jaar.  
 

Start uitvoering begin 2019. Eind 2019 gereed 

Erosie luchthaven Onderzoek Royal Haskoning 

december 2018 afgerond 

In het eerste kwartaal van 2019 zal gestart 

worden met de aanbesteding. 
 

Bouw nieuwe 

luchtverkeerstoren en 
terminal 

Ontwerp is op 6 september 

in town hall meeting 
gepresenteerd. 
Start aanbesteding december 
2018 (duurt 4 maanden). 
 

Project medio 2020 gereed. 

 
 

Zeehaven Morfologisch onderzoek is in 

november 2018 afgerond. 
Onderzoek wordt 
meegenomen in de brede 
aanpak erosie kustweg. 

Na het morfologisch onderzoek  zal er begin 

2019 een plan gemaakt worden  voor 
bescherming kustweg in combinatie met 
uitbreiding havenmogelijkheden.  

Compensatie 

landbouw/visserij 
(betreft compensatie in 
natura, zoals nieuwe 
visnetten)  
 

Materialen zijn besteld.  Eind 2018 afgerond. 

 

Herstel 

schoolgebouwen 

RVB heeft dit opgepakt Eind 2018 afgerond 

 

Overige fysieke projecten 

Wat Stand van zaken Planning 

Plaatsen van nieuwe 
speeltoestellen daycares, 
scholen en 

kinderboederij. 
 

Inventarisatie afgerond 
Speeltoestellen zijn besteld 

Eind 2018 gereed. 

Projecten 
Maatschappelijk 
Vastgoed (integrale 
middelen) 
1. Outdoor fitnesspark; 
2. bouw clubhuis; 

3. onderhoud Cruyff 
court 
4. uitbreiden 
fitnesscentrum; 
5. sporthal & 
parkeerterrein; 
6. opknappen  

 Financiële voorbereidingen 
en projectinventarisatie 
gestart. 

Tijdpad van afzonderlijke projecten volgt.  
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Wat Stand van zaken Planning 

aanleunwoningen; 

 
 

Opslag regenwater 
Zeelandia  

Projectvoorstel wordt voor 
eind oktober ingediend bij 
LNV 

projectuitvoering voor eind 2018 

SEOC (Statia Emergency 
Operations Center) 
 
 

Gunning afgerond, contract 
in opmaak Start bouw eind 
november. 
 

Maart 2019, afgerond 

Herstel van de 

‘Waterman’ 

Uitvoering gestart  eind februari 2019 gereed 

 
 

Uitbreiding 
containeroverslag haven 
(EOF 10) 

 

Kick-off was 6 september 
2018 
Werkzaamheden gestart 

november 2018 

Gereed juli 2019.  

Ondergrondse 
bekabeling/ STUCO / 
(EUTEL) (EDF 11) 
 

Fase 1 en fase 2 bijna 
gereed. Fase 3 uitgesteld tot 
dat de basis van de cherry 
tree weg is gedaan. 
 

Eind 2018 gereed 

 

Interne projecten 

Wat Stand van zaken Planning 

Onderzoek kwaliteit 

bevolkings- 

administratie & 
opschoning. 
Bevolkings- 
administratie PIVA 
opzetten. 
 

Besluit scope onderzoek 

kwaliteit is op 02-10-2018 door 

BC getekend. Besluit is 
aangeboden aan RvIG om 
verder op te pakken. 
 
Ter voorbereiding gestart met 
adres-onderzoeken.  

Eind 2019 gereed 

Plaatsing 
straatnaamborden en 
huisnummers 

Contract is eerste week 
november getekend.  

Plaatsing eind 2018 afgerond. 
  

Opleidingstraject 
ambtelijk apparaat  

 

De eerste ronde van trainingen 
is afgerond. Positief ontvangen. 

De trainingen zijn op 8 oktober 
gestart. De tweede ronde is in 

januari 2019 en de derde in 
mei 2019. 
 

Eind 2019 afronding en evaluatie. 

Invoering werkend 
systeem van 
belasting(heffing) 
 

Met AFAS is de behoefte voor 
Toeristenbelasting en 
afvalstoffenheffing 
geïnventariseerd.  
 

In Q1 van 2019 operationeel. 

 


