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Aan: rvraak@sp.nl

Geachte heer Van Raak, 

Laat ik voorop stellen dat ook ik de wijsheid niet in pacht heb. Wat ik wel meen te zien is
dat de ene "verwaarlozing" nu plaats gemaakt lijkt te hebben voor de andere.

Vanuit een geschiedenis die heel lang teruggaat is de zelfstandige, bestuurlijke kracht
van het eiland Sint Eustatius gering tot zeer gering. Ik zie de volgende factoren een rol
spelen:
1. Kennis wordt niet met elkaar gedeeld; objectieve nieuwsbronnen ontbreken.
2. De grootste mond lijkt het voor het zeggen te hebben en de rest moet zijn mond
houden.
3. Naar elkaar luisteren alsook met elkaar samenwerken zijn geen sterk ontwikkelde
vaardigheden.
4. Het opleidingsniveau is laag.

De verwachtingen (van de bestuurlijke interventie) waren een jaar geleden hoog
gespannen maar nu, een jaar later, zijn de negatieve kwalificaties (wederom) alom te
vernemen. Van een transparant besluitvormingsproces is nog steeds geen sprake. 

Bij wet is een maatschappelijke Raad van Advies in het leven geroepen die niet of
nauwelijks bijeenkomt en ALS ze bijeen wordt geroepen (aan verzoeken uit de raad om
bijeen te komen wordt geen gehoor gegeven) is de agenda - bepaald door de heren
Franco en Stegers - meestal gevuld met relatief onbelangrijke zaken zoals de restauratie
van de begraafplaatsen.

Inmiddels is ook een Cooperatief Platform in het leven geroepen door oud-bestuurders
en -politici. Met hen lijkt wel - ook meer inhoudelijk - te worden overlegd hoewel ook
van hun zijde wordt vernomen dat het bestuur weinig transparant is.

De Kamerbrief van Knops  van 14 november jl. is hier formeel nog steeds niet in het
Engels beschikbaar maar de Statiaanse bevolking heeft inmiddels wel begrepen dat de
verkiezingen voor een lokaal bestuur vooralsnog op de langere baan zijn geschoven.

Als voorbeeld van de gebrekkige informatievoorziening het volgende. In antwoord op -
nota bene - Kamervragen lees ik dat de bouw van de gevangenis in het centrum van
Oranjestad definitief van de baan is (hetgeen mij voorkomt als in overeenstemming met
de wens van de bevolking). Een andere lokatie wordt gezocht. Hiervan kan ik in de lokale
besluitvorming echter niets terugvinden (kijkend op op http://statiagovernment.com
/programs.html).

Wat te doen, is nu de vraag. Om verhaal  te halen langs de weg van de media lijkt me te
confronterend en ook niet bijdragend aan een constructieve sfeer. Op de een of andere
manier zou - mijns inziens - de werkwijze van de heren Franco en Stegers minder
autocratisch/autoritair moeten zijn en meer gericht op het voeren van werkelijk overleg
gevolgd door transparante besluitvorming. Het lijkt mij dat de Tweede Kamer, in haar rol
van controleur van de regering, staatssecretaris Knops moet "bijsturen" in zijn 'coaching'
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van onze regeringscommissaris en zijn waarnemer, zodanig dat ook door hen dezelfde
transparantie en informatievoorziening naar de bevolking van Sint Eustatius wordt
geboden, als staatssecretaris Knops verplicht is te bieden aan de Tweede Kamer.

Graag zie ik deze actie door u geinitieerd, waarvoor veel dank bij voorbaat. Met alle
plezier licht ik mijn verzoek nader toe wanneer daar uwerzijds behoefte aan bestaat; mijn
bereikbaarheid heb ik onderaan deze mail opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. Meijer MBA,
docent Gwendoline van Puttenschool,
sinds juli 2014 wonend op Sint Eustatius.

e-mail => j.m@jhtm.nl
whatsapp => +599 319 1638
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