18 januari 2019
Aan: de politieke partijen op Bonaire
Omdat een meerderheid van de politieke partijen problemen heeft met de datum van het
trainingstraject voor kandidaat bestuurders en kandidaat-eilandsraadsleden, heb ik in overleg met de
Universiteit van Aruba, de Wethoudersvereniging en het Ministerie van BZK besloten om de trainingen
te verplaatsen naar medio februari 2019.
Kennismaking
In de week van 21 januari 2019 zijn de trainers van de Wethoudersvereniging op Bonaire om (nader)
kennis te maken met de politieke partijen, organisaties en/of individuen die zich kandidaat willen
stellen. Op deze manier willen zij beter inzicht krijgen in de behoeften en het trainingsprogramma voor
kandidaat-bestuurders en kandidaat-eilandsraadsleden verder verscherpen.
Maak een afspraak
Wilt u kennis maken met de vertegenwoordigers van de Wethoudersvereniging en uw wensen kenbaar
maken ten aanzien van de inhoud van het trainingstraject, dan adviseer ik u van harte om contact op te
nemen met de Wethoudersvereniging via Lies van Aelst (+316 51602054). U kunt dan een individuele
afspraak met de trainers bij het Marriott maken.
Algemene informatiebijeenkomst voor alle inwoners op woensdag 23 januari 2019
Op woensdag 23 januari van 17:30 – 21:30 (inloop vanaf 17.00 uur) wordt een algemene
voorlichtingsbijeenkomst voor alle inwoners van Bonaire gehouden. Deze bijeenkomst heeft als
onderwerp de eilandsraadsverkiezingen en het openbaar bestuur. De bijeenkomst vindt plaats bij het
Marriott op Bonaire. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het
verkiezingsproces en zaken die met de verkiezingen te maken hebben, waaronder de verkiezingen voor
de kiescolleges van de Eerste Kamer.
Een persbericht waarin alle inwoners worden opgeroepen om aanwezig te zijn, is vandaag naar de
media verstuurd.
E.E. Rijna
Gezaghebber

Pa: partidonan polítiko na Bonaire
Komo ku un mayoria di e partidonan polítiko tin problema ku e fecha di e trayekto di entrenamentu pa
kandidato mandatarionan i kandidato pa miembro di konseho insular, den konsulta ku Universidat di
Aruba, Wethoudersvereniging i BZK mi a disidí pa posponé e entrenamentunan te ku mei mei di febrüari
2019.
Introdukshon
Den e siman di 21 di yanüari 2019 e entrenadónan di Wethoudersvereniging ta na Boneiru pa sera
konosí (mas aleu) ku e partidonan polítiko, ku organisashonnan i/òf individuonan ku ke postulá nan mes.
Di e manera aki nan ke optené un mihó vishon di e nesesidatnan i e trayekto di entrenamentu pa
kandidato mandatarionan i sigui reforsá kandidato pa miembro di konseho insular.
Hasi un sita
Bo ta deseá sera konosí ku un representante di Wethoudersvereniging i duna di konosé bo deseonan
den kuadro di e kontenido di e trayekto di entrenamentu, mi ta rekomendá bo gustosamente pa tuma
kontakto ku Wethoudersvereniging via Lies van Aelst (+316 51602054). E ora ei bo por traha un sita
individual ku e trainernan na Marriott.
Reunion di informashon general pa tur habitante djárason 23 di yanüari 2019
Riba djárason 23 di yanüari di 5:30 or di atardi pa 9:30 or di anochi (por yega for di 5 or di atardi), lo tin
un reunion di informashon general pa tur habitante di Boneiru. E reunion aki tin komo tópiko elekshon
di konseho insular i gobernashon. E lo tuma lugá na Marriott na Boneiru. Bishitantenan tin posibilidat pa
hasi pregunta tokante e proseso di elekshon i asuntunan ku tin di aber ku e elekshonnan, manera
elekshon pa kolegio elektoral di Eerste Kamer.
Awe a sali un komunikado di prensa den kua ta invitá tur habitante pa ta presente.
E.E. Rijna
Gezaghebber

