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Voorwoord:
Het project buurtproﬁelen is een initiatief van het voormalig Sociaal Kennis Centrum.
Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatiebijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de behoefte gebleken om in de
vorm van wijk- c.q. buurtproﬁelen een totaalbeeld van wijken vast te leggen.
Buurtproﬁelen hebben als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken, de huidige
situatie en het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen.
Met de realisatie van buurtproﬁelen wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn een bijdrage leveren aan een integrale wijkaanpak voor Curaçao. Door kennis
over de wijken te genereren en op een toegankelijke manier te presenteren ontstaat meer
kennis over de situatie in de wijken, kan beter ingespeeld worden op de daadwerkelijke
behoeftes van de bewoners en kunnen gerichte acties ondernomen worden.
De buurtproﬁelen hebben als ondertitel meegekregen:
Si mi sa mi pasado i mi presente mi por skohe mi futuro!
Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze
toekomst gericht bepalen.
Voor u ligt het buurtproﬁel van de zone Buena Vista wij hopen dat een ieder die geïnteresseerd is in deze zone baat zal hebben bij dit document.
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Inleiding:
In een buurtproﬁel worden objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met elkaar
in verbinding gebracht. Er worden bepaalde ontwikkelingen gesignaleerd en de beleving
van deze ontwikkelingen worden verwoord aan de hand van de verhalen van de inwoners
zelf.
Elk buurtproﬁel begint met een geograﬁsche positionering. Daarin worden, aan de hand
van de op Curaçao algemeen gangbare zone-indeling, de grenzen van de zones duidelijk
weergegeven en wordt aangegeven welke wijken onderdeel van de betreﬀende zone uitmaken. Na de geograﬁsche positionering in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 een historische schets over het ontstaan van de wijken. In hoofdstuk 3 worden de
sociaal-economische en demograﬁsche kenmerken op een rijtje gezet. Daarin wordt een
situatieschets gegeven hoe de bevolkingsopbouw in de buurt er uit ziet en tevens de situatie ten aanzien van werk en inkomen.
Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 t/m 8 een nadere toelichting gegeven op de aspecten participatie, sociaal kapitaal, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. In hoofdstuk
9, sociale kaart, wordt weergegeven welke voorzieningen en organisaties er aanwezig zijn
in de wijken. Tot slot is in hoofdstuk 10 aandacht voor belangrijke ontwikkelingen in de
wijken, waarbij in ieder geval speciﬁeke wensen en behoeftes van de bewoners worden
meegenomen en aandacht wordt besteed aan de “helden” uit de buurt.
Elk buurtproﬁel wordt afgesloten met een 3-tal bijlagen. In deze bijlagen wordt een cijfermatige samenvatting van het proﬁel van de zone weergegeven, wordt aangegeven welke
personen een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het proﬁel en wordt
een overzicht gegeven van relevante achtergrondliteratuur en aanvullende informatiebronnen.

6

Buurtproﬁel Buena Vista

1.

Geograﬁsche positionering van de zone Buena Vista

Buurt: Buena Vista
Zonegebied: 29
Code: 5013

De zone Buena Vista omvat 5 buurten: Juanota, Bellevue, Bivak, Normandie en Buena
Vista.
In Juanota zijn de volgende straten: Cubaweg, Grenadaweg en Winston Churchillweg. In
Bellevue: Exumaweg, Martiniqueweg, Pinosweg, Schottegatweg West en Swanweg. In
Bivak: Carriacouweg, Jumentoweg, Kaya Buena Vista, Kaya Kayman, Puerto Ricoweg,
Schottegatweg West en Sto. Domingoweg. In Normandie: Bermudaweg, Kaya Batimentos,
Schottegatweg West, Turneﬀeweg en Winston Churchillweg.
En in Buena Vista: Abacoweg, Acklinsweg, Anegadaweg, Anguillaweg, Antiguaweg,
Avesweg, Bahamasweg, Barahonaweg, Barbadosweg, Bequiaweg, Bermudaweg, Berryweg,
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Blanquillaweg, Carriacouweg, Cubaguaweg, Cubaweg, Dominicaweg, Eleutheraweg,
Guadeloupeweg, Guanaweg, Haitiweg, Jamaicweg, Jumentoweg, Kaya Buena Vista, La
Guairaweg, Lawaweg, Los Frailesweg, Los Roquesweg, Manhattanweg, Mayaguanaweg,
Montserratweg, Orchillaweg, Paramariboweg, Pinosweg, Puerto Ricoweg, Saonaweg,
Schottegatweg West, Sombreroweg, St. Barthsweg, St. Croixweg, St. Johnsweg, St.
Kittsweg, St. Luciaweg, St. Vincentweg, Sto. Domingoweg, Tintamarreweg, Tobagoweg,
Tortolaweg en Winston Churchillweg.
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2.

Historie en cultuur

Buena Vista, een Shellbuurt

“In Bivak woonden alleen maar
mensen die bij de Shell werkten.
Dat waren vooral mensen van de
Engelstalige Caribische eilanden
Ook op een andere manier was
in een aantal andere buurten
binnen Buena Vista de aanwezigheid van Shell duidelijk
terug te zien. In Normandie,
Weis Afo en Roosendaal waren
grote waterpompen van de Shell
zichtbaar aanwezig. Bij Post 5
was een waterput.

Buena Vista is feitelijk een Shellbuurt, maar dan voor
lokale inwoners. Toen in 1924 de Shell met haar activiteiten begon had dat grote invloed op de werkgelegenheid. Een werkgelegenheid waarin niet volledig
voorzien kon worden met uitsluitend lokale arbeidskrachten. Er werden arbeidskrachten uit Bonaire, Suriname, Venezuela, Nederland en later ook de Engelse
eilanden zoals Trinidad en Barbados aangetrokken.
Daarnaast trokken de aan Shell gerelateerde nevenactiviteiten van CPM ook Portugezen aan uit Madeira.
Voor deze nieuwe arbeidskrachten moest woonruimte Fidencio Janzen, sleutelinforgeregeld worden en werden in korte tijd verschillende mant
woonwijken uit de grond gestampt. Voor het hoger
kader, met name Nederlanders, werden speciale luxe dorpen gebouwd, zoals Emmastad
en Julianadorp. De gewone arbeiders kwamen terecht in een soort kampen. In 1935 kwam
er door de regule-ring van de overheid verbetering in de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Ze werden op nationaliteit gescheiden gehuisvest, bijvoorbeeld de Venezolanen in Suﬃsant en de Portugezen op Valentijn. Voor lokale arbeidskrachten werd niks
geregeld. Sommigen bleven in hun “oude” buurt wonen, anderen verhuisden naar de stad.
Daar eigenden ze zich een stukje grond toe en bouwden eenvoudige huisjes van planken,
kerosineblikken en zink. Zo ontstonden halverwege en eind jaren 20 verschillende krottenwijken in de periferie van de stad, waaronder Buena Vista1. Buena Vista bleef groeien,
zeker toen in de 30-er jaren de toegangswegen verbeterd en geasfalteerd werden2.
Buena Vista was verdeeld in 3 gebieden: Pariba, Meimei en Pabou. In 1981 werd Buena
Vista opgesplitst in een aantal kleinere zones, waaronder Roosendaal.

“De armste wijk was Gora, daar woonden Buena Vista, een sociale woonwijk
mensen in zeer slechte omstandigheden.
Dat gold ook voor het gedeelte Julian, Medio jaren 40 werd voor het eerst gestart met
sociale woonwijken op Curaçao. De overheid
waar veel krottenwoningen stonden.
startte met volkswoningen in Steenrijk, Mari
Buena Vista heeft geen goede naam. Veel Pampun, Brievengat en Buena Vista. Zo
mensen schamen zich ervoor te zeggen ontstond rond het Schottegat een periferie van
dat ze in deze wijk wonen. Ze kiezen er wijken en dorpen, aan elkaar verbonden door
eerde voor te stellen dat ze in Santa de Schottegatweg.
Maria wonen. ”

Fidencio Janzen, sleutelinformant
1CBS (2003), Leefsituatie in enkele achterstandsbuurten van Curaçao; historische achtergronden en statistische feiten
2Janga, Lionel, Wijkontwikkeling op Curaçao
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3.

Sociaal-economische en demograﬁsche kenmerken

Als oppervlakte als uitgangspunt wordt genomen, is Buena Vista één van de kleinere
buurten van het eiland. De totale oppervlakte is minder dan 2 vierkante kilometer. Buena
Vista is dichtbevolkt. Per vierkante kilometer woonden er in 20013 ruim 2000 mensen, de
gemiddelde bevolkingsdichtheid op Curaçao bedraagt in dat zelfde jaar 302 inwoners per
vierkante kilometer.
Aantal inwoners
In totaal wonen er in 2001 in Buena Vista 4005 mensen, in 1992 is het bevolkingsaantal
vastgesteld op 5111. Ondanks de bevolkingsafname tusssen 1992 en 2001 met ruim 20%,
valt Buena Vista in 2001 nog steeds onder de vijf dichtstbevolkte zones van Curaçao.
Bewonerssamenstelling
De samenstelling van de samenleving is aan het veranderen. In zijn algemeenheid heeft
de Curaçaose samenleving te kampen met processen als vergrijzing en ontgroening. Dat
betekent dat het aantal personen jonger dan 15 jaar afneemt (ontgroening) en het aantal
personen boven de 65 jaar toeneemt (vergrijzing). Deze ontwikkeling is ook in Buena Vista
duidelijk zichtbaar.
Tabel 1: ontwikkeling relatieve leeftijdsverdeling in Buena Vista

Tussen mannen en vrouwen bestaat op Curaçao een scheve verhouding in aantallen, er
zijn in verhouding meer vrouwen dan mannen op het eiland.
Deze ontwikkeling is ook in Buena Vista zichtbaar, alhoewel hier de verschillen niet extreem zijn. Ten tijde van de Census 1992 was 51,7 % van de bevolking vrouw, in 2001 was
dat 53,9% en onder de participanten van de Buurtmonitor was 52,6% vrouw. Eilandelijk
geldt een verhouding van respectievelijk 52,6% vrouwen (Census 1992), 53,7% (Census
2001) en 55,7% (BM 2009).

3Centraal Bureau voor Statistiek, Censusatlas 2001
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Tabel 2: sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) in Buena Vista

In Buena Vista is het aandeel mensen dat niet op Curaçao is geboren wat hoger dan gemiddeld op Curaçao. Ruim ¾ (77.8%) van de bevolking is die in Buena Vista woont is niet op
Curaçao geboren.
Tabel 3: Bevolkingssamenstelling naar geboorteland in Buena Vista in 2001 en 2009
in 2001 en in Montaña in 2009

Gezinsstructuren
In Buena Vista is vaker dan gemiddeld sprake van een vrouwelijk hoofd van het
huishouden, zo blijkt uit de onderzoeksgegevens van de Census 1992 en 2001. Op Curaçao
heeft in 1992 34,7% van de huishoudens en in 2001 39,6% van alle huishoudens een vrouw
aan het hoofd. In Buena Vista is dat in hetzelfde jaar respectievelijk 38,3% en 43,6%. Zogenaamde meergezins-huishoudens, waarbij sprake is van meerdere gezinnen die samen
een huishouden runnen, komen in Buena Vista ongeveer net zo vaak voor als elders in Curaçao. Een vergelijking van de cijfers van 1992 en 2001 laten wel een duidelijke afname zien.
In 1992 was bij ongeveer 1 op de 10 (10,1%) huishoudens sprake van een meergezinshuishouden, in 2001 is dat aantal in Buena Vista gedaald naar 7,9%. Eénpersoonshuishoudens komen in Buena Vista wel wat vaker voor dat elders op het eiland, ruim 1 op
de 5 (22,2%) huishoudens bestaat uit slechts één persoon, het Curaçaose gemiddelde is
in 2001 vastgesteld op 20,7%.
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Sentro Hubenil Don Bosco
Tienermoeders
Jong moeder worden heeft grote consequenties voor het sociaal-economische toekomstperspectief van deze vrouwen, zo blijkt uit een recent door de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg uitgebracht onderzoek4. Bijna alle jonge tienermoeders stoppen voortijdig met
school. Zwanger of met één of meer kleine kinderen is het ontplooien van een stabiele
toekomst met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een onderwijs / arbeidscarrière niet gemakkelijk. Bovendien ontstaat vaak een moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel,
een meisje van wie de moeder tienermoeder is heeft ongeveer achtmaal zoveel kans als
elk willekeurig ander meisje om zelf ook tienermoeder te worden. In Buena Vista is het
aantal tienermoeders tussen 1992 en 2001 sterk afgenomen. In 2001 correspondeert het
tienermoederpercentage van Buena Vista met dat van Curaçao, respectievelijke 7,4 en
7,3%. In de Buurtmonitor van 2009 lijkt het percentage gestegen, onder de populatie die
aan het Buurtmonitoronderzoek heeft meegedaan is 7,7% voor haar 21e moeder geworden.
Sociaal-economische situatie
Het gemiddelde inkomen van een werkende inwoner van Buena Vista bedraagt in 2001
Naf. 1.853 per maand. Het gemiddelde Curaçaose inkomen per werkende is ongeveer anderhalf maal zo hoog, namelijk Naf. 2.646. Er is op Curaçao sprake van een behoorlijk
scheve verdeling in inkomen. In ruim 1/3 van alle 65 zones op Curaçao ontvangt een inwoner die inkomen uit arbeid heeft minder dan Naf. 2.000 per maand. Met nog 23 andere
zones valt ook Buena Vista in deze categorie.
4Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (2010), Jong & Moeder; een inventariserend onderzoek naar de situatie van tienermoeders op de Nederlandse Antillen
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Als niet op individueel maar huishoudniveau naar inkomen wordt gekeken blijkt er, met
een gemiddeld huishoudinkomen van Naf. 2.431 (Census 2001) duidelijk sprake te zijn van
een serieuze armoedeproblematiek in deze zone. Het gemiddelde huishoudinkomen op
Curaçao is aanmerkelijk hoger en bedraagt in datzelfde jaar Naf. 3.701. Met nog 15 andere
zones behoort Buena Vista tot de categorie zones waar het gemiddelde huishoudinkomen
in 2001 onder de Naf. 2.500 uitkwam.Ruim 41% van de werkende bewoners uit Buena Vista
moest in 2001 rond zien te komen met een bruto maandinkomen dat lager is dan Naf.
1.500. Dat duidt dus op een behoorlijke armoedeproblematiek in deze wijk. In 2008 is door
CBS i.s.m/. de VN een absolute an sociale armoedegrens vastgesteld5 op Naf. 2.195 voor
een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen. Een combinatie van de beschikbare
gegevens maakt het aannemelijk dat een groot gedeelte van de bevolking van Buena Vista
onder de absolute armoedegrens leeft.

SKAI, Skol Avansa Integra Humanista Erasmo
Thuistaal
In ruim ¾ (79,6%) van alle huishoudens in Buena Vista wordt hoofdzakelijk Papiamentu
gesproken. Engels en Spaans zijn de meest gesproken vreemde talen die als hoofdtaal in
een huishouden in Buena Vista gebruikt worden. Het Nederlands functioneert in 1 op de
25 gezinnen als thuistaal. Binnen
de catgorie overige talen zijn onder andere het Chinees, Portugees en French Creole genoemd.

5http://www.cbs.an/ﬁles/Armoede%20documenten/Samenvattend%20overzicht%20armoedegrenzen.pdf
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Tabel 4: overzicht meestgesproken thuistaal in Buena Vista in 2001
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4.

Participatie

Maatschappelijke participatie is één van de thema’s die gebruikt wordt om de kwaliteit
van leven in de wijken te meten. Hierbij gaat het om deelname aan onderwijs, arbeidsmarkt, sport, andere vormen van vrijetijdsbesteding en kerkdiensten.
Onderwijs
Van alle inwoners in Buena Vista hebben er relatief weinig een hogere opleiding afgerond.
Met een hogere opleiding wordt volgens de deﬁnitie van CBS bedoeld het minimaal
afgerond hebben van HAVO of een MBO opleiding. De Censusonderzoeken van 1992 en
2001 laten wel een duidelijke stijging in opleidingsniveau zien. In 1992 had op Curaçao
18,8% van de bevolking een hogere opleiding afgerond, in 2001 is dit percentage gestegen
naar 27,7%. Hoewel minder groot laat ook Buena Vista wel een stijging zien, in 1992 heeft
12,3% van de inwoners in Buena Vista een hogere opleiding afgerond, in 2001 is dat 18,8%.
Tabel 5: ontwikkeling opleidingsniveau inwoners Buena Vista in 1992, 2001

In de Buurtmonitor 2009 is onderzocht of de respondenten op het moment van interview
een opleiding volgen. Uit de resultaten blijkt dat 76,5% van alle respondenten op het meetmoment geen opleiding volgt. De reden hiervoor varieert, in de zin dat sprake kan zijn
van inactiviteit in verband met leeftijd of gezondheid, leerplichtigheid of schooldrop-out.
De meeste schoolgaande respondenten zitten in het funderend onderwijs. Van alle respondenten die aangegeven op het meetmoment een opleiding te volgen zit 44,3% in het
funderend onderwijs, 31,1% volgt een opleiding op HAVO/VWO, SBO, HBO of universitair
niveau.
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Tabel 6: opleidingssituatie in Buena Vista op moment van Buurtmonitor 2009

Van alle respondenten uit Buena Vista geeft 71,1% aan een schooldiploma gehaald te
hebben. Dit percentage is hoog omdat in de Buurtmonitor 2009 ook het afronden van het
Funderend Onderwijs als het halen van een diploma wordt beschouwd. Hoe hoog het aantal drop-outs is, is in de Buurtmonitor niet gemeten, de Censonderzoeken van 1992 en
2001 geven wel een indicatie.
Tabel 7: ontwikkeling schooldrop-outpercentage in Buena Vista
en Curaçao, in 1992 en 2001
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Het schooldropoutpercentage is in Buena Vista tussen 1992 en 2001 nagenoeg gelijk
gebleven, bijna de helft van alle jongeren verlaat het onderwijs voortijdig zonder diploma.
De invoering van het Funderend Onderwijs en de verhoging van de leerplichtige leeftijd
van 16 naar 18 jaar heeft er toe bijgedragen dat het aantal jongeren, dat op 13, 14 of 15-jarige
leeftijd nog steeds op het basisonderwijs zit, de laatste jaren afneemt. Desalnietemin zit
in Buena Vista ten tijde van de Buurtmonitor nog steeds ongeveer 1 op de 6 jongeren in de
leeftijdscategorie 13 – 15 jaar in het basisonderwijs.
Tabel 8.: participatie 13, 14 en 15 jarigen in het basisonderwijs in Buena Vista
en Curaçao in 1992, 2001 en 2009

Skol Juan Pablo Duarte
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Kolegio Nechi Pieters
Arbeid
Het werkloosheidscijfer daalt op Curaçao, aldus de cijfers van de door het CBS uitgevoerde
Arbeidskrachtenonderzoeken (AKO)6.
Tabel 9: werkloosheidspercentage in Buena Vista vergeleken met
Curaçao in 1992, 2001, 2008 en 2009

Vergeleken met andere zones in Curaçao is het aantal mensen in Buena Vista dat geen
werk heeft behoorlijk hoog. In 2001 was 1 op de 5 inwoners van Buena Vista werkloos, op
heel Curaçao was dat 1 op de 6 inwoners. In 2008 en 2009 is het eilandelijke werkloosheidscijfer zoals berekend in het Arbeidskrachtenonderzoek sterk gedaald, hoewel er geen
6CBS, Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao 2008 en 2009
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buurtspeciﬁeke cijfers bekend zijn is aannemelijk dat ook Buena Vista van deze algemene
daling heeft kunnen meeproﬁteren.
Ten aanzien van werkloosheid en economische inactiviteit laten mannen en vrouwen grote
verschillen zien. Over het algemeen zijn vrouwen vaker economisch inactief, o.a. omdat
ze meer zorgtaken in het huishouden verrichten.
Tabel 10: economische activiteit mannen en vrouwen in Buena Vista en Curaçao in 2001

Wat vooral opvalt is dat het aandeel vrouwen, maar ook mannen, dat economisch inactief
is in Buena Vista behoorlijk hoog is.
Sport
In de Buurtmonitor 2009 is aan de hoofden van de huishoudens gevraagd of ze aan sport
doen, en zo ja of dat meer of minder dan éénmaal per week is. Van de respondenten uit
Buena Vista geeft 38,5% aan actief aan sport te doen. De meeste mensen (86,2%) die
aangeven aan sport te doen, doen dat wekelijks.
Tabel 11: sportdeelname Buena Vista, uitgesplitst in leeftijd, Buurtmonitor 2009

Opvallend is dat in Buena Vista veel minder gesport wordt dan in de andere buurten die
in het kader van de Buurtmonitor onderzocht zijn. In alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de groep 25 – 34 jarigen is het percentage sporters laag.
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Parke Harmonia voetbat en softbal veld
Vrijetijdsbesteding
Ongeveer tweederde (66,8%) van de bevolking in Buena Vista die aan de Buurtmonitor
heeft meegedaan gaat wel eens uit. Daarmee is de mobiliteit
van de inwoners van Buena Vista wat lager dan in de andere buurten het geval is. Gemiddeld zegt in de 14 onderzochte buurten 70,8% van de respondenten wel eens uit te gaan.
Vrouwen gaan iets minder vaak uit dan mannen. Als gekeken wordt naar de intensiteit
waarmee wordt uitgegaan, blijkt ongeveer ¾ van de inwoners van Buena Vista die uitgaan
vaker dan éénmaal per maand uit te gaan.

De ﬂes bar en restaurant + nightclub
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Bar restaurant Punto Fiho
Vrijwilligerswerk is niet iets waar veel mensen in Buena Vista hun vrije tijd aan besteden.
Slechts 11,2% van de respondenten geeft aan vrijwilligerswerk te doen. Dat is vergelijkbaar
met het eilandelijk gemiddelde, dat 12,0% bedraagt. Er worden nauwelijks verschillen gesignaleerd tussen mannen en vrouwen, door beide groepen wordt ongeveer net zo vaak
vrijwilligerswerk verricht. Behalve vrijwilligerswerk en uitgaan besteedt ongeveer de helft
(50,3%) van de bewoners tijd aan één of andere hobby. Dat is veel lager dan elders op het
eiland, gemiddeld wordt door ongeveer 2/3 van de bevolking tijd geïnvesteerd in één of
meer hobbies.

Church of God aan de Pinosweg te Bellevue
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Kerk
Voor wat betreft de geloofsachtergrond wijkt Buena Vista niet af. Net als het eilandelijk
gemiddelde komt uit de Census resultaten van 1992 en 2001 naar voren dat ongeveer 80%
van de inwoners oﬃcieel Rooms Katholiek is.

Katholieke kerk van Buena Vista aan de Santo Domingoweg
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5.

Sociaal Kapitaal

Met sociaal kapitaal wordt gedoeld op de sociale netwerken en de wederkerigheid van contacten tussen mensen, vrienden, buren maar ook vreemden, alsook het onderlinge
vertrouwen dat daaruit voortvloeit. Een van de aspecten van sociaal kapitaal is dus het
vertrouwen in de mensen in je omgeving. De mate van vertrouwen is o.a. belangrijk voor
de capaciteit van een collectiviteit om aan de verbetering van hun eigen leef- en woonklimaat te werken.
Vertrouwen
Als indicatoren voor dit vertrouwen worden in de buurtmonitor 4 verschillende soorten
vertrouwen gemeten:
1.
2.
3.
4.

graad van vertrouwen in “voor het individu belangrijke anderen”, oftewel
vertrouwen in mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s;
graad van vertrouwen in “willekeurige anderen”, oftewel vertrouwen in bijvoorbeeld
willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving;
graad van vertrouwen in “vertegenwoordigers van maatschappelijke instituties” die
actief zijn in je omgeving, zoals de wijkleiders, politici, religieuze leiders of een
politieagent in de wijk;
graad van “algehele vertrouwen in anderen”, oftewel de mate van vertrouwen in alle
eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent.

In de Buurtmonitor 2009 is aan de respondenten (hoofden van huishoudens) gevraagd of
ze vertrouwen hebben in de medemens, waarbij de medemens nader is gespeciﬁceerd als
naaste buren, dokter, collega’s, jongelui in de wijk, oudere mensen in de wijk, een vreemde
aan de deur, een wijkleider / politicus, een religieus leider en een politieagent.
Tabel 12: vertrouwen in de medemens in Buena Vista, Buurtmonitor 2009
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Collega’s, vreemdelingen en politieke leiders worden het minst vertrouwd in Buena Vista.
Opvallend is dat inwoners van Buena Vista vaker wel vertrouwen hebben in vreemdelingen
dan in collega’s of een politiek leider. Bewoners in Buena Vista zijn wat beter in vertrouwen
naar vreemdelingen toe dan gemiddeld. In Buena Vista heeft ruim ¼ (27%) wel vertrouwen
in een vreemde, gemiddeld is dat percentage met 17,5% bijna 10% lager.

Nederlands Antilliaanse Politiebond aan de Schottegatweg-west
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6.

Leefbaarheid

Leefbaarheid is de door bewoners ervaren kwaliteit met betrekking tot het wonen die
bepaald wordt door het aanzicht van de woonomgeving en het gedrag van omwonenden
en anderen die in de woonomgeving verkeren. Hierbij kan men streven naar een schoon
en veilige wijk, maar ook het investeren in de sociale samenhang en de aanwezigheid van
de nodige voorzieningen is hierbij belangrijk.
Infrastructuur
De infrastructuur in Buena Vista is weinig gestructureerd, er is geen duidelijk stratenpatroon, straten lopen slingerend door elkaar.
Tabel 13: tevredenheid infrastructuur en voorzieningen in Buena Vista Buurtmonitor 2009

De bewoners van Buena Vista beoordelen de aanwezigheid van faciliteiten en voorziening
over het algemeen positief. Vooral scholen, groenvoorziening, winkels en straatverlichting
scoren goed. 80 tot 95% van de bewoners is tevreden tot zeer tevreden over de aanwezigheid van deze voorzieningen. De voorzieningen voor ouderen worden als gebrekkeig
ervaren, daarover zijn de meeste mensen (zeer) ontevreden.
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Verpleeghuis voor ouderen
Kwaliteit huisvesting
De meeste inwoners van Buena Vista hebben hun woning in eigendom. Ruim ¼ van de
bewoners huurt een huis. Tussen 1992 en 2001 is geen grote verschuiving te zien, in 1992
is het percentage huurders 27,5%, in 2001 is dat percentage licht gedaald naar 26,4%. Ook
de Buurtmonitor laat een vergelijkbaar percentage zien. 26,5% van de mensen woonachtig
in Buena Vista die aan de Buurtmonitor 2009 hebben meegedaan melden een woning te
huren. Ter vergelijking, voor heel Curaçao geldt in 1992 en 2001 een percentage huurwoningxen van 30,6%. Er zijn in Buena Vista nauwelijks volkswoningen, bijna alle huurwoningen zijn in handen van particulieren.
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Ondanks het beperkte aantal volkswoningen liggen de huurprijzen laag in Buena Vista.
In 1992 en 2002 varieerde de huurprijs tussen de Naf. 303 en
Naf. 344 per maand, terwijl het eilandelijk gemiddeld voor diezelfde tijdsperiode is vastgesteld op Naf. 475. Deze huurprijzen betekenen dat een inwoner van Buena Vista met
een huurwoning in 2001 gemiddeld 14,3% van zijn inkomen uitgeeft aan huur. De leegstand bedraagt net als elders op het eiland 7,4%. Meer dan in andere zones worden de
woningen in Buena Vista tijdens de Census 2001 als slecht beoordeeld. Buena Vista valt in
de top 10 van de zones op Curaçao met het hoogste aantal slechte woningen. In totaal is
in dat jaar in Buena Vista 8,9% van de woningen als slecht beoordeeld, eilandelijk is dit
percentage 5,4%. Toch is er wel sprake van een afname, in 1992 bedroeg het percentage
slechte woningen in Buena Vista nog 14,2%.
Gemiddeld zijn de huizen in Buena Vista best klein, 100,3 m2 tegenover een eilandelijk
gemiddelde van 125,9 m2. Vergelijkbaar met elders wonen er gemiddeld 2,9 inwoners per
woning.
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7.

Veiligheid

Bij vormen van onveiligheid op wijkniveau wordt gedacht aan zaken als overlast van omwonenden, van groepen hangjongeren, maar ook criminaliteit en vandalisme, verkeersoverlast en overlast van drugsgebruikers. Ook situaties waar dreiging van uit gaat
kunnen een gevoel van onveiligheid bij wijkbewoners teweeg brengen, zoals bijvoorbeeld
weinig verlichting of groepen jongeren die samenscholen.
In de Buurtmonitor 2009 is mensen gevraagd hoe veilig ze zich voelen op de plek waar ze
wonen.
Tabel 14: veiligheidsbeleving bewoners Buena Vista en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Meer dan in andere buurten voelen de inwoners van Buena Vista zich niet helemaal veilig.
In totaal 15,1% van alle respondenten uit de Buurtmonitor 2009 zeggen zich (zeer) onveilig
te voelen Het gemiddelde percentage van alle 15 zones die aan de Buurmonitor hebben
gedaan is lager, namelijk 11,7%.
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8.

Gezondheid

De “gezonde wijken” benadering is gebaseerd op de gedachte dat actieve deelname van de
mensen waar het om draait, bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en aan het versterken van beoordeling- en beslissingsvermogens. In achterstandswijken is in het algemeen meer sprake van gemeenschapszin, hetgeen een goede mogelijkheid biedt de sociale
norm positief te beïnvloeden.
Gezondheidsverschillen hebben volgens de literatuur te maken met de sociaal-economische positie van mensen, met hun gezondheidscultuur, hun huisvestingssituatie, hun opleidingsniveau en met het wel of niet hebben van werk. Deze verschillende factoren
beïnvloeden elkaar, maar het is moeilijk weetschappelijke bewijzen te vinden voor welke
invloedsfactoren het meest van belang zijn.
Gezondheidsbeleving
In de Buurtmonitor 2009 is aan de hoofden van huishoudens gevraagd hoe ze hun eigen
gezondheid beleven.
Tabel .15.: Gezondheidsbeleving bewoners Buena Vista en Curaçao, Buurtmonitor 2009

De gezondheidsbeleving in Buena Vista is beter dan in andere zones. In totaal 80,5% van
de hoofden van huishoudens die geïnterviewd zijn in de Buurtmonitor 2009, beoordeelt
zijn eigen gezondheid als goed tot zeer goed. In alle buurten die meegedaan hebben aan
de buurtmonitor gezamenlijk ligt dit percentage ongeveer 10% lager, namelijk 70,8%.
Leefstijl
Iemands leeftstijl is mede bepalend voor zijn of haar gezondheid. Eet- en drinkgewoonten
en rookgedrag zijn indicatoren voor een meer of minder gezonde leefstijl. Het grote merendeel (88,9%) van de respondenten van de Buurtmonitor vindt van zichzelf dat ze een
gezond tot zeer gezond eetpatroon hebben. Daarmee zet de positieve trend in Buena Vista
zich voort, net als bij de algemene gezondheidsbeleving is dit bijna 10% hoger dan het
gemiddelde van alle buurten uit de Buurtmonitor (79,7%). Meer speciﬁek kijkend naar
eetgewoontes valt op dat van de respondenten uit Buena Vista ruim de helft (51,3%)

Buurtproﬁel Buena Vista

29

aangeeft elke dag groenten, sla of rauwkost te eten, hoger dus dan het gemiddelde van de
15 aan de Buurtmonitor participerende buurten. Gemiddeld eet 45,4% elke dag groenten.
Bijna alle respondenten (93,8%) uit Buena Vista zeggen dat ze elke dag een ontbijt nuttigen, wederom hoger dan het algemeen gemiddelde van 86,2%.
Tabel 16: Beleving mate van gezond eten bewoners Buena Vista
en Curaçao, Buurtmonitor 2009

Het laatste gezondheidsaspect dat aan de orde is gekomen in de Buurtmonitor is rookgewoontes. Hier scoort Buena Vista minder positief dan op de overige aspecten. In Buena Vista
rookt 15,0% van alle respondenten uit de Buurtmonitor 2009, in de overige buurten is dat
12,8%. De mensen die aangeven te roken zijn echter geen zware rokers. Van alle rokers rookt
8,9% een pakje sigaretten per dag of meer, 58,8% rookt minder dan 10 sigaretten per dag.
Ziektekostenverzekering
De manier waarop de mensen in Buena Vista verzekerd zijn tegen ziektekosten wijkt niet
sterk af van wat elders het geval is, met uitzondering van het aantal particulier en FZOG
verzekerden.
Tabel 17.: Overzicht type ziektekostenverzekering bewoners Buena Vista
en Curaçao, Buurtmonitor 2009

30

Buurtproﬁel Buena Vista

9.

Sociale kaart

Voor een beschrijving van dit onderdeel is gekeken naar de voorzieningen op wijkniveau,
waaronder openbaar vervoer, maar ook de aanwezigheid van verschillende voorzieningen
zoals een medisch centrum, bibliotheek, sportfaciliteiten, scholen, winkelvoorzieningen, etc..

“Toen in 1966 een buurtvereniging werd opgericht was er nog geen eigen buurtcentrum.
Voor de activiteiten werd gebruik gemaakt van de school in de buurt, Kolegio Nechi
Pieters. Met subsidie van een particulier fonds is het uiteindelijk gelukt een eigen
gebouw te realiseren. Het bijzondere aan het buurtcentrum van Buena Vista is dat het
destijds model stond voor andere buurtcentra. Het buurtcentrum werd opgericht als
vereniging om de buurtbewoners zoveel mogelijk te kunnen betrekken en het buurtcentrum ook over te dragen aan de buurtbewoners. De subsidiestructuur van de overheid,
via koepelroganisatie Fesebako, vereiste echter een stichtingstructuur in plaats van een
vereniging.Het buurtcentrum kwam gereed in 1969 en zou oﬃcieel geopend worden op
30 mei in dat jaar. Vanwege de rellen elders in de stad op deze zelfde datum is de oﬃciële
opening niet doorgegaan. In de beginfase was het buurtcentrum erg actief.”
Fidencio Janzen, sleutelinformant

Buurtproﬁel Buena Vista

31

Toelichting wijkstructuur
Buena Vista is een uitgestrekte zone met een zeer divers voorzieningenaanbod. Het onregelmatige wegenpatroon van Buena Vista maakt het lastig het voorzieningenaanbod op een
gestructureerde manier te beschrijven. Voor de duidelijkheid wordt daarom eerst een korte
omschrijving van de wijkstructuur gegeven alvorens de voorzieningen en sociale kaart nader
worden uitgesplitst.
Voorzieningen
In de volgende tabel worden de voorzieningen schematisch weergegeven, uitgesplitst naar de
hoofdcategorieën transport, winkels en bedrijven, restaurants en bars, medische en religieuze
voorzieningen. Buena Vista heeft een aantal wegen die een wijkverbindingsfunctie hebben.
De Grenadaweg, Tortolaweg en Santo Domingoweg vormen samen een bijna rechte wegas
door de wijk, die Buena Vista door midden snijden in min of meer twee gelijke helften, een
westelijk en een oostelijk deel. Deze wegen vormen samen de belangrijkste noord-zuid
verbindingen binnen de zone. Ze verbinden belangrijke randwegen met elkaar, de Winston
Churchillweg gelegen aan de noordrand van Buena Vista en Schottegatweg-West, gelegen
aan de zuidrand van zone 29. Andere belangrijke noord-zuidverginding die door Buena Vista
lopen zijn de Santo DomingoWeg, de Puerto Ricoweg en de Bermudaweg. Alle drie deze
wegen verbinden het verkeer in beide richtingen vanaf de Cubaweg naar de SchottegatwegWest. De St. Luciaweg vormt samen met de Guadeloupeweg de belangrijkste oost-westverbinding, midden in de wijk gelegen. Door deze verbinding wordt de oostelijke helft van de
wijk weer onderverdeeld in een noordelijk- en zuidelijk deelgebied. Deze wegen verbinden
de noord-zuidverbindingen Tortolaweg, Puerto Ricoweg en Bermudaweg met elkaar. De faciliteiten en voorzieningen in Buena Vista liggen over het algemeen allemaal gesitueerd aan
deze hoofdverbindingen of er tussenin.

Markt Bona Vista
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Tabel 18: overzicht voorzieningen in Buena Vista
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Vervolg tabel 18: overzicht voorzieningen in Buena Vista
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Sociale Kaart
In de volgende tabel wordt een ovrzicht gegeven van organisaties en instellingen die in
Buena Vista gehuisvest zijn. De organisaties zijn geordend in 5 categorieën: wonen,
werken, weten, welzijn en zorg.
Tabel 19 overzicht Sociale Kaart in Buena Vista

Buurtcentrum Buena Vista

Kooperativa di Empleadonan Petrolero (KEP)
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Vervolg tabel 19: overzicht Sociale Kaart in Buena Vista
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Vervolg tabel 19.: overzicht Sociale Kaart in Buena Vista
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10.

Wijkontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen
Buena Vista is uitgekozen als één van de 15 wijken die in 2012 meegenomen worden in het
Plan Nashonal pa Desaroyá Bario. In dit kader is op 23 juni 2011 een ontmoeting met
buurtbewoners georganiseerd. De bedoeling van deze bijeenkomst was om samen met de
aanwezigen 3 speerpunten of aandachtsgebieden vast te stellen van behoeftes die de wijk
heeft.
Problemen / behoeftes
In de besprekingen met de bewoners van Buena Vista zijn diverse speciﬁeke problemen
en behoeftes naar voren gekomen:
•

Infrastructuur, leefbaarheid en woningen
De buurtbewoners vragen speciale aandacht voor de leefbaarheid in hun buurt. Er
wordt o.a. veel overlast ervaren van loslopende honden. De buurt stelt voor dat als
oplossing van dit probleem een service wordt georganiseerd waarbij bewoners kunnen bellen naar een speciﬁek telefoonnummer met het verzoek de loslopende honden op te komen halen.
Er is bedrijvigheid in de buurt die conﬂictueert met de woonfunctie die de wijk
hoofdzakelijk heeft. Zo wordt er onder andere door groepen bewoners geluidsover
last ervaren door garages en/of lasbedrijven.
Er is behoefte aan duidelijke informele ontmoetingsplekken in de buurt, bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Ook wordt een centrale en herkenbare visie / leiding
die werkt aan bijvoorbeeld het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt gemist.
Veel woningen in Buena Vista verkeren in slechte staat, maar er is geen duidelijk
overzicht. Voorstel is om een commissie op te richten die alle problemen ten
aanzien van de staat van huizen in Buena Vista in kaart brengt. Het streven moet
zijn dat alle bewoners van Buena Vista over een deugdelijke woning beschikken.
In de buurt Den Julian zijn in het verleden verschillende huizen zonder vergunning gebouwd. Hoewel de aanwezigheid van de huizen inmiddels wel gelegaliseerd
is, is er nog steeds sprake van een gebrek aan faciliteiten zoals bijvoorbeeld
straatverlichting.
Buena Vista heeft verschillende faciliteiten ter beschikking, zoals een buurtcentrum, Don Bosco, sportveld, etc., maar er wordt onvoldoende samengewerkt en het
gebruik ervan is niet optimaal. Dat geldt in sterke mate voor het buurtcentrum,
onder andere vanwege een groot gebrek aan onderhoud. De aanwezige speelvoorziening is meer dan 40 jaar oud. Het buurtcentrum wordt niet als toegankelijk ervaren. Het gebruik van het buurtcentrum door buurtbewoners wordt
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bemoeilijkt doordat er bijvoorbeeld geld gevraagd wordt om lokalen en voorzieningen te gebruiken. Om diezelfde reden wordt een ruimte in het buurtcentrum verhuurd aan de GGD, buurtbewoners ervaren dit als oneigenlijk gebruik van het
buurtcentrum. Momenteel worden er weinig activiteiten vanuit het buurtcentrum
georganiseerd, daar is wel behoefte aan, bijvoorbeeld computerlessen.
Er is behoefte aan een aantal speciﬁeke voorzieningen, waaronder in ieder geval
door de buurtbewoners een studiezaal en een openbaar toilet zijn genoemd.
Het ontbreekt in de buurt aan structurele samenwerking, er wordt erg langs elkaar
gewerkt.
•

Veiligheid
De buurt ervaart het niet hebben van een wijkpolitiepost of wijkagent als een gemis.
Er is behoefte aan meer controle in de wijk, door politie of andere vormen van burgerwacht / “neighborhood watch”. Sociale controle zoals vroeger gebruikelijk was
bestaat helaas niet meer. Mensen voelen zich niet altijd even veilig in de wijk.
Sommige jongeren houden “fever” ontmoetingen in de buurt. Buurtbewoners
ervaren hier veel overlast van.

•

Onderwijs en educatie
De schoolgebouwen in Buena Vista hebben te kampen met achterstallig onderhoud. Verbeteringen zijn dringend noodzakelijk.
Ouders laten hun kinderen, meestal vanwege ﬁnanciële motieven, steeds vaker
niet participeren in activiteiten zoals vakantieplannen, vliegerwedstrijden, etc.
De vormings- en educatie activiteiten in de buurt zijn beperkt, één van de voorbeelden die expliciet genoemd wordt is het organiseren van seksuele educatie voor
kinderen en jongeren.

•

Jeugd
De buurtbewoners geven aan dat er in Buena Vista veel jongeren niet naar school
gaan en evenmin werk hebben. Er zijn meer beroepsgerichte trajecten noodzakelijk.
Ook wordt er gevraagd naar laagdrempelige sport- en spelactiviteiten voor kinderen
en jongeren, niet in clubverband, maar in de vorm van inloopactiviteiten.

•

Sociaal maatschapelijke ontwikkeling
Het ontbreekt in de buurt aan sociaal-maatschappelijk werkers en er is behoefte
aan het opleiden / creëren van meer leiders in de wijk.
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Helden / Baluartenan
Bij baluartenan wordt door de buurtbewoners vooral aan sporters gedacht. Speciﬁek genoemd wordt Soraida Juliana, de beste vrouwelijk softball pitcher die Curaçao ooit gekend
heeft.

Bijlage 1:

Proﬁel van zone Buena Vista

* Aantal vrouwen op 100 mannen
** Aantal hoog opgeleiden personen per 100 laag opgeleide personen
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Bijlage 2: Geraadpleegde informanten
Dit buurtproﬁel is tot stand gekomen dankzij de inzet en waardevolle bijdrage van
velen. Speciale dank gaat uit naar de wijkvertegenwoordigers en alle bewoners die tijdens verschillende bijeenkomsten zeer veel informatie hebben aangeleverd:
•
•
•

alle betrokken bewoners van Buena Vista
Fidencio Janzen
Igmar Rafaela
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