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Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten 
 

OCaN is de officiële gesprekspartner van de Rijksoverheid inzake integratiethema’s van Antillianen en Arubanen. 
OCaN participeert in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), voorgezeten door de Minister voor Wonen, Wijken 
en Integratie (WWI), zie www.minderheden.org.   

 woensdag 3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen… 
 
 

OCaN STEMOPROEP AAN ANTILLIANEN EN ARUBANEN! 
 
Op woensdag 3 maart aanstaande wordt er gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt uw 
stem laten gelden door naar de stembus te gaan en te stemmen. 
 
Wij het bestuur van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) vragen u vooral uw stem te 
laten horen. Uw Caribische stem moet weerklinken. Wij snappen dat u zich afvraagt waarom u zou 
moeten gaan stemmen, omdat u soms het gevoel heeft niet betrokken te zijn bij de samenleving en de 
gemeente, omdat u het gevoel heeft dat er niets voor u wordt gedaan, of omdat u de kandidaten niet 
kent.  
Het laatste kunt u oplossen door op de website van uw gemeente te kijken. Wilt u op een Antilliaanse of 
Arubaanse kandidaat/kandidate stemmen? Kijk dan op de website www.ocan.nl waarop alle Antilliaanse 
en Arubaanse kandidaten in Nederland aan u worden gepresenteerd.  
Het eerste is een zaak waar wij de afgelopen jaren voor gestreden hebben, namelijk dat Antillianen en 
Arubanen betrokken moeten gaan worden bij het integratiebeleid dat hen aangaat. Uw participatie in de 
plaatselijke besluitvorming staat nu opgenomen in het landelijke beleid dat de komende vier jaar in de 22 
Antillianengemeenten uitgerold wordt. Dat het college van B&W en de gemeenteraad zich ook houden 
aan de beleidsafspraken is ook zeer afhankelijk van wie er in de gemeenteraad gaan zitten als uw 
vertegenwoordigers. 
Op landelijk niveau zullen wij van OCaN ons best blijven doen om het beleid te beïnvloeden. U kunt dat 
op lokaal niveau doen door te gaan stemmen op woensdag 3 maart 2010 en door de komende vier jaar 
actief uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad te bevragen en het op te nemen voor uw zaak, dat 
overigens ook het algemeen belang dient; want als het met u goed gaat, gaat het ook met uw omgeving 
goed.  
Kijk naar de partijprogramma's en kies de partij en persoon van uw voorkeur. Wees een Caribische 
Nederlander die meedoet en niet afwacht; één die laat zien dat hij/zij er is om ook zijn/haar leven in 
Nederland zin en inhoud te geven. 
 
Hopi eksito,  
 
Glenn O. Helberg 
voorzitter OCaN 
 
 
Ps. Leg uw stemkaart en identiteitsbewijs alvast klaar zodat u woensdag niet hoeft te zoeken! 


