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Voorwoord:

Het project “Buurtprofielen” is een initiatief van het voormalige overheidsdienst Sociaal
Kennis Centrum. 
Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de “Buurtmonitor” welke een
kwantitatieve beschrijving geeft van de buurt met daarin de belangrijkste domeinen
opgenomen. Al tijdens de informatiebijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de
behoefte gebleken om in de vorm van buurtprofielen een totaalbeeld van de wijken vast
te leggen. 
Buurtprofielen hebben als doel inzicht te verschaffen in het ontstaan van de wijken en in
de huidige situatie en het in kaart brengen van de relevante ontwikkelingen.

Met de realisatie van buurtprofielen wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn zijn bijdrage leveren aan een integrale wijkaanpak op Curaçao. Door relevante
gegevens over de wijken te verzamelen en deze op een gestructureerde wijze te presenteren
komt er meer informatie beschikbaar over de situatie in de wijken, kan beter ingespeeld
worden op de daadwerkelijke behoeftes van de bewoners en kunnen gerichte acties worden
ondernomen ter oplossing van gesignaleerde problemen en ter realisering van gefor-
muleerde doelstellingen.

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 Berg Altena. Wij hopen dat een ieder die geïnter-
esseerd is in deze zone baat zal hebben bij dit buurtprofiel.
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1. Inleiding:

In het buurtprofiel worden relevante ontwikkelingen gesignaleerd waarbij de bewoners
aangeven hoe ze deze ontwikkelingen beleven. Zo worden objectieve en subjectieve data
met elkaar gecombineerd. 

In dit buurtprofiel wordt in hoofdstuk 2 allereerst aandacht besteed aan de geografische
positionering. Hierin wordt aan de hand van de op Curaçao algemeen gangbare zone-in-
deling, de grenzen van de zone Wishi weergegeven en wordt aangegeven welke wijken on-
derdeel vormen van deze zone. Hierna volgt in hoofdstuk 3 een historische schets van de
wijken waarbij wordt stil gestaan bij hun ontstaan en ontwikkeling in de tijd. In hoofdstuk
4 komen de sociaal- economische en demografische kenmerken aan de orde.

In de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt achtereenvolgens stil gestaan bij de aspecten par-
ticipatie, sociaal kapitaal, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. In hoofdstuk 10 wordt
door middel van een sociale kaart de voorzieningen en organisaties die in de wijken aan-
wezig zijn, aangegeven. Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de wensen en behoeften van
de bewoners ten aanzien van de wijken. Hoofdstuk 12 besteedt aandacht aan overige re-
levante ontwikkelingen in de wijken. 

Een cijfermatige samenvatting van het gepresenteerde buurtprofiel is in bijlage 1
opgenomen samen met overige kwantitatieve relevante informatie. Hierbij geldt dat de
meeste cijfers ontleend zijn aan de Census 1992, de Census 2001 en de Buurtmonitor van
2007. De personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit profiel
worden in bijlage 2 vermeld terwijl bijlage 3 een overzicht geeft van de geraadpleegde in-
formatiebronnen. 
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2. Geografische positionering 

Buurt: Berg Altena
Zonegebied: 55
Code: 5522

De zone Berg Altena omvat de wijken Batavierwijk, Cocowijk, Parerawijk, Paradijs bij Hel, La Fama-
wijk, Cher Asile, Monte Verde, Coronet, Nieuw Nederland en Zeewijk Pen. De zone wordt verder
omringd door de zones Punda (52) en Scharloo (53) in het westen, Parera (54) in het noordwesten,
Salina (56) in het noordoosten, Steenrijk (60) in het oosten en door de Caribische Zee in het zuiden.
De volgende straten liggen in deze zone: Berg Altena, Bergstraat, Versaillesweg, Kaya Gutierez i Ger-
ardina (1-10 / 30-32), Sittardstraat, Penstraat, Oranjestraat (70 – 110 / 120-184), Nuyensweg, Arnhem-
straat, Deventerstraat, Cher Asilestraat, Puttenstraat, Velpstraat, Wageningenstraat, Plasa Obediah
Anthony, Wageningenplein, Renkumstraat, Maastrichtstraat (14-48), Grebbelinieweg, Cantzlaarweg,
Oosterbeekstraat, Venlostraat, Zutphenstraat, Roermondstraat, Riouwstraat, Cocostraat, Sint An-
naweg, Pareraweg, Coronetweg, Presidente Romulo Betancourt, Alto Vistaweg, Saliña, Juana Mateo-
weg, Cocostraat, Nieuwe Pareraweg 16-26), Berg Carmelweg (2-14), Zeesteeg, Penstraat (2-136),
Loostraat, Balisteeg, Helenastraat, Soendasteeg, Nuyensweg, Celebeswegsteeg, Cautinosteeg, Lom-
bokstraat, Saliña (2-110).
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3. Historie  

3.1 De herkomst van de naam Altena

Uit het artikel “De herkomst van onze streek- en plantagenamen” (M.A. Visser) blijkt dat men
heel lang gedacht heeft dat de berg Altena haar naam dankt aan de kroeg “Altena” die er in
1673 gevestigd was. In genoemd artikel geeft Visser een andere verklaring waaruit blijkt dat
deze naam al voor deze tijd werd gebruikt. “Altena was een van de gronden die de Compagnie
op het eiland in 1643 aan een groep van negen zogenaamde ‘koloniërs’ verstrekte. Deze negen
kregen zaden, gereedschappen en bouwmaterialen, wat vee en de goede zegen mee in hun
poging om uit de droge grond een bestaan te spitten. Hun plattegronden lagen zonder uit-
zondering rond het Schottegat, waarvan er twee vlak bij de stad: Scharloo en Altena. Deze
planters faalden echter in hun opzet, deels door onkunde van de tropische omstandigheden
waarin ze moesten werken, deels door gebrek aan arbeidskrachten en water.
De pseudo-planters werden enkele jaren later van de hongernood gered door de Compagnie,
die de mannen opnam in de troepen, waar ze hun gebruikelijke rantsoen levensmiddelen
kregen. De uiterst schaarse documenten die over deze affaire bestaan maken het niet perti-
nent duidelijk, doch vermoedelijk is het François (de) Bruyn geweest die de streek op en onder
aan het gebergte toegewezen kreeg, waaraan de naam Altena werd gegeven. Of hij, of zijn
vrouw uit een plaats van die naam kwamen is niet te achterhalen.” 

3.2 Altena in de 18de eeuw

Plantage Altena was in de 18de eeuw een buitenplaats van de welgestelde heer Pieter Dieden-
hoven. Het had verschillende waterputten en vruchtbomen. Na de dood van de heer Dieden-
hoven schonk de weduwe Diedenhoven in haar testament van 1753 verschillende stukken
grond aan haar vrijgelaten slaven. Na haar dood werd dit gebruik voortgezet door de opeen-
volgende eigenaren. 
Een van deze eigenaren verkoos rond 1800 om op zijn grond begraven te worden waardoor
de Protestantse begraafplaats met de naam Altena ontstond.
In 1830 was er al geen sprake meer van een plantage Altena; de streek was bijna helemaal
opgedeeld en bebouwd met huizen en hofjes.
Enkele van de kavels die uit de gronden van Altena waren ontstaan, kregen een eigen naam
die nog steeds geldt. Coronet en Cher Asile zijn hier voorbeelden van.

3.3 Berg Altena in de 21ste eeuw

Op basis van census gegevens van 1992 wordt Berg Altena in een strategische case-studie naar
armoede door Reda Sosial (1999) meegenomen als een van de te onderzoeken zones. 
Berg Altena wordt hierbij omschreven als een aan zee grenzende stadswijk, die ten oosten
van het centrum Punda en ten noorden van Pietermaai ligt. Tot 1866, toen de oude
stadswallen werden geslecht, was Berg Altena de enige volksbuurt buiten de wallen van
Willemstad. Bij Berg Altena hield de stad op, maar vandaag de dag ligt het te midden van an-
dere wijken.
Voor een deel bestaat de wijk nog steeds uit verschillende grotere en kleinere monumentale,
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historische panden. De kleine stenen arbeidershuizen die tegen de berg op zijn gebouwd,
gelden als zeer karakteristiek voor Willemstad. Nadat in 1958 een deel van deze huizen werd
gesloopt om de weg te verbreden, is er later op grote schaal in de wijk gerestaureerd.  Inte-
ressant is ook dat men in Berg Altena een groot aantal houten huizen vindt, in de stijl
gebouwd die kenmerkend is voor de Engelse en, in mindere mate, de Franse Caribische ei-
landen(Reda Sosial 1999).

Stenen arbeidershuizen op Berg Altena

Batavierwijk is een vrij nieuw deel en bestaat volgens de wijkvertegenwoordiger ongeveer 15
jaar. De huizen zijn door de Fundashon Kas Popular (FKP) gebouwd. 
Het gaat om een gebied met ongeveer 29 huizen en 2 landhuizen die gerenoveerd zijn tot een
bejaardenwoning en een voorziening voor tienermeisjes (begeleid beschermd wonen).
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4. Sociaal economische en demografische kenmerken

Aantal inwoners

Conform de volkstelling van centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had Berg Altena in
1992  4005 bewoners. In 2001 was dit aantal met 21.7% gedaald tot 3135 personen. Deze
trend kwam overeen met de trend die waarneembaar was in de meeste zones van Curaçao
gedurende de periode 1992 – 2001.

Bewonerssamenstelling

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel over de periode 1991 – 2001 als van 2001 tot en met
2007 de groep jongeren (0-14) gedaald is terwijl de groep ouderen (65-plussers) in beide
periodes juist gestegen is. De groep volwassenen (15-65) is in beide perioden lichtelijk
gestegen. Deze tendens komt overeen met het vergrijzingproces welke zich enkele jaren
op Curaçao heeft ingezet.

Figuur 1: leeftijdsverdeling Berg Altena

Curaçao kende in 1992 een sexratio (= aantal vrouwen per 100 mannen) van 111. In 2001 is
deze toegenomen tot 116. De sexratio van Berg Altena is in deze periode minder sterk
toegenomen. Per 100 mannen waren er in Berg Altena in 1992 en 2001 respectievelijk 117
en 120 vrouwen. Conform de Buurtmonitor is deze ratio echter gestegen tot 124.3 in het
jaar 2007.

Het aandeel allochtonen in de zone Berg Altena groeit gestaag. De Censusresultaten van
CBS laten zien dat dit aandeel welke in 1992 15.8% bedroeg, in 2001 is gestegen tot 23.1%.
Conform de schatting van de Buurtmonitor is dit aandeel in 2007 nog iets meer gestegen
naar 24.1%. Het aandeel van allochtonen in Wishi ligt hiermee hoger dan het gemiddelde
van de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmonitor. De groep allochtonen in Berg Altena
bestond in 2007 voornamelijk uit mensen van de Dominicaanse Republiek (41.9%)

Buurtprofiel Berg Altena10



Tabel 1: Bevolkingssamenstelling van Berg Altena geboorteland in percentages (in
vergelijking tot de 12 bestudeerde wijken in de Buurtmonitor 2007)

Gezinsstructuren

24.1% van de gezinnen in Berg Altena was in 1992 een éénpersoonhuishouden. Dit per-
centage nam in 2001 toe tot 28.2% en daalde in 2007 weer tot 24.6%. Zoals uit onderstaande
tabel blijkt, liggen deze percentages hoger dan de voor Curaçao geldende percentages. 

Tabel 2: Percentages éénpersoonhuishoudens Berg Altena

*Dit percentage heeft slechts betrekking op de 12 bestudeerde aandachtswijken in de 
Buurtmonitor

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau –gedefinieerd als het aantal mensen met een hogere opleiding voor
ieder 100 personen met een gevolgde lage opleiding- is in de periode 1992 – 2007 geleidelijk
aan gestegen. Dit komt overeen met de ontwikkeling bij de meeste bestudeerde aan-
dachtswijken in de Buurtmonitor 2007.
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Berg Altena 24,1% 28,2% 24,6%

Curaçao 15,7% 20,7% 23,3%*



Figuur 2: Opleidingsniveau Buurtmonitor bestudeerde wijken

Met een gemiddelde van 24.8% in 2007 blijft het opleidingsniveau in Berg Altena achter
op het opleidingsniveau van de 12 bestudeerde aandachtswijken (gemiddeld 26%)

Tienermoederschap

Op Curaçao is er sprake van een groot aantal tienermoeders. Een recent door de Federatie
Antilliaanse Jeugdzorg uitgebracht onderzoek wijst uit dat jong moeder worden grote
gevolgen heeft voor het sociaal -economisch toekomstperspectief van deze jonge vrouwen.
Het ontplooien van een stabiele toekomst met persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
en een arbeidscarrière wordt sterk bemoeilijkt. Bovendien ontstaat vaak een moeilijk te
doorbreken vicieuze cirkel; een meisje van wie de moeder een tienermoeder is, heeft
ongeveer een acht keer grotere kans als elk willekeurig ander meisje om zelf ook tiener-
moeder te worden. 
In Berg Altena komt deze problematiek iets minder voor dan gemiddeld in de 12
bestudeerde wijken. In de 12 bestudeerde wijken van de Buurtmonitor 2007 was 7,8% van
tienermeisjes (leeftijd van 15 t/m 19 jaar) al moeder. Hierbij scoort de wijk Berg Altena iets
lager met 7.4%. Voorts is Berg Altena één van de wijken met het laagste percentage van
vrouwen (van 13 jaar en ouder) die hun eerste kind tussen 13 en 19 jaar hebben gekregen. 

Buurtprofiel Berg Altena12



Sociaal-economische situatie

Het gemiddelde inkomen van een huishouden in Berg Altena bedroeg in 1992 NAf. 2.227,-
-. Dit gemiddelde inkomen was in 2001 gedaald tot NAf. 2493,--. Voor beide onderzochte
jaren was het gemiddelde inkomen van een huishouden in Berg Altena lager dan het
gemiddelde van Curaçao. Een huishouden van Curaçao had in de jaren 1992 en 2001 een
gemiddeld inkomen van NAf. 3.451,-- respectievelijk NAf.3.701, --. 
Ook op het aantal onderstandtrekkers scoorde Berg Altena minder goed. Het aantal on-
derstandtrekkers in Berg Altena was in 1992 en 2001 8.3% respectievelijk 11.6% vergeleken
met 6.3% respectievelijk 8.2% voor Curaçao.

13Buurtprofiel Berg Altena



5. Sociale participatie 

De maatschappelijke participatie is één van de thema’s die in de Buurtmonitor gebruikt
wordt om de leefkwaliteit in de wijken te meten. Het gaat hierbij onder meer om deelname
aan onderwijs, arbeidsmarkt, sport, vrijetijdsbesteding en kerkdiensten.

Schoolparticipatie

Schoolparticipatie van 6 tot en met 14 jarigen is op Curaçao hoog tot bijna volledig. Con-
form de Buurtmonitor 2007 was de participatie in de 12 aandachtsgebieden 98.7%. Voor
Berg Altena gold in 2007 een volledige participatie van 100%. 
De schoolparticipatie van 15 tot en met 19 jarigen is voor heel Curaçao minder, maar ver-
toont sinds vele jaren een stijgende trend. In 1992 en 2001 was de schoolparticipatie op
Curaçao 72.5% respectievelijk 81.5%. Conform de Buurtmonitor was de schoolparticipatie
van ook deze groep in Berg Altena hoger namelijk 92.6%.

Het aandeel van 13-14-15 jarigen (kinderen die minstens 1 keer zijn blijven zitten in het ba-
sisonderwijs) op Curaçao vertoonde in de periode 1992 – 2001 een daling van 26.2% naar
19.2%. Voor Berg Altena geldt dat dit percentage juist hoger is geworden in genoemde pe-
riode, van 25.1% naar 26.9%. Bovendien is het zo dat het aantal zittenblijvers in Berg Altena
voor alle onderzochte jaren hoger ligt dan het gemiddelde van Curaçao respectievelijk van
de wijken die bestudeerd zijn in de Buurtmonitor 2007. 

Tabel 3: Aandeel 13-14-15 jarigen in het basisonderwijs (Zittenblijversproblematiek)

*Dit percentage heeft slechts betrekking op de 12 bestudeerde aandachtswijken in de Bu-
urtmonitor

Arbeidsparticipatie

Berg Altena kende in 2007 een hoger percentage werkenden (43.8%) vergeleken met het
gemiddelde van de 12 onderzochte aandachtswijken in de Buurtmonitor (39.8%). 
Het percentage werkenden in Berg Altena ligt echter wel lager dan het gemiddelde van
Curaçao zoals gemeten in het Arbeidskrachten Onderzoek 2006 van CBS (49.4%). 

Voor wat betreft het werkloosheidspercentage scoort Berg Altena beter dan het gemiddelde
van de Buurtmonitor (16.0% versus 19.9%). Het werkloosheidspercentage van Berg Altena
in 2007 is wel hoger dan het werkloosheidspercentage van Curaçao een jaar eerder (14.7%).

Voor wat betreft het aandeel economisch niet-actieven (personen van 15 jaar en ouder die
aangeven noch werkzaam, noch werkzoekend te zijn) scoort Berg Altena iets slechter dan
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Berg Altena 37.2% 32.7% 42.9%

Curaçao 26.2% 19.2% 28.3%*



de 12 aandachtswijken in de Buurtmonitor (44.7% versus 44.3%). Dit percentage ligt ook
hoger dan het gemiddelde van Curaçao een jaar eerder zoals gemeten in het Arbeids-
krachten Onderzoek 2006 van CBS (36.7%)

Deelname aan Sport

Het percentage van mensen van 4 jaar en ouder in de 12 bestudeerde wijken in de Buurt-
monitor dat aangeeft minstens 1 keer per week te sporten is 19.4%. Berg Altena scoort bijna
gelijk, namelijk 19.2%. Gemiddeld genomen sporten vrouwen relatief weinig in de
bestudeerde wijken (slechts 12.3%). Hierbij scoort Berg Altena wederom bijna gelijk aan
het gemiddelde in de bestudeerde wijken, namelijk 12.6%.

Overige vrijetijdsactiviteiten

60% van de mensen in de aandachtswijken die bestudeerd zijn in de Buurtmonitor van
2007 geeft aan minstens 1 keer per maand uit te gaan. Het percentage van Berg Altena ligt
hoger namelijk op 67.3%.

16.9% van de ondervraagde mensen in Berg Altena (van 18 jaar en ouder) geeft aan actief
te zijn als vrijwilliger. Dit is hoger dan het gemiddelde van de bestudeerde wijken welke
12.8% bedroeg.
Het gemiddelde van de ondervraagde mensen in de 12 bestudeerde wijken dat aangeeft
iets aan een hobby of andere vrijetijdsactiviteit te doen is 50%. In Berg Altena is dit per-
centage hoger namelijk 58.6%. 
Sociale participatie conform de wijkvertegenwoordigers
In gesprekken met bewoners blijkt dat men vrij actief is in Berg Altena, ondanks de grote
behoefte aan faciliteiten. De wijkvertegenwoordigers geven aan dat georganiseerde ac-
tiviteiten goed bezocht worden. 

Bekendmaking van een Multiculturele dag in Berg Altena
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6. 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 woonkli-
maat te werken. 

Vertrouwen

Als indicatoren voor dit vertrouwen worden in de Buurtmonitor de volgende 4 soorten
vertrouwen gemeten:

1. graad van vertrouwen in “voor het individu belangrijke anderen”, oftewel 
vertrouwen in mensen zoals je naaste buren, je huisarts en je collega’s; 

2. graad van vertrouwen in “willekeurige anderen”, oftewel vertrouwen in bijvoorbeeld
willekeurige jongelui of ouderen in je omgeving; 

3. 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;

4. graad van “algehele vertrouwen in anderen”, oftewel de mate van vertrouwen in al
de eerder genoemde categorieën van mensen in de omgeving van de respondent. 

De hierna gepresenteerde percentages geven steeds het aandeel aan van hoofden van
huishoudens dat vertrouwen heeft in de verschillende categorieën van andere mensen in
hun omgeving

Tabel 4: Aspecten van sociaal kapitaal Berg Altena  t.o.v. 12 bestudeerde buurtmonitorwijken

% % % %
Vertrouwen in Vertrouwen in Vertrouwen in Algehele
“voor individu “willekeurige vertegenwoordigers vertrouwen
belangrijke anderen” van maatschappelijke   in anderen
anderen” Instituties 

B. Altena 20.2% 3.0% 11.8% 0.5%

Totaal 27.5% 8.9% 17.3% 3.9%

De scores voor Berg Altena zijn in alle gevallen lager dan het gemiddelde van de

bestudeerde wijken.
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7. Leefbaarheid

Met leefbaarheid wordt gedoeld op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de meest

brede zin van het woord. Leefbaarheid geeft aan hoe aantrekkelijk en geschikt een wijk is

om te wonen of te werken.

In het hiernavolgende wordt de leefbaarheid verder beschreven aan de hand van drie in-

dicatoren te weten huisvesting, leefklimaat en infrastructuur.

Huisvesting

Het grootste deel van de woningen op Curaçao zijn eigendomswoningen. De verhouding

tussen huur en eigendom op Curaçao  is ± 1 huurwoning op 2 eigendomswoningen oftewel

circa 50 huurwoningen per 100 eigendomswoningen. In 1992 waren er in Berg Altena 71

huurwoningen per 100 eigendomswoningen. Dit aantal is in de loop der jaren afgenomen

tot 51 in 2007.

Tabel 5: Aantal huurwoningen per 100 eigendomswoningen

*Dit percentage heeft slechts betrekking op de 12 bestudeerde aandachtswijken in de 

Buurtmonitor

Zowel in de volkstellingen van 1992 en 2001 als in de Buurtmonitor van 2007 scoort Berg

Altena als een van de wijken waar de woningen het vaakst worden aangeduid als zijnde

“in slechte staat”.

Tabel 6: Percentages woningen in slechte staat in Berg Altena (objectief)

*Dit percentage heeft slechts betrekking op de 12 bestudeerde aandachtswijken in de 

Buurtmonitor
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Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Berg Altena 71 69 51

Curaçao 44 44 50*

Census 1992 Census 2001 Buurtmonitor 2007

Berg Altena 17.1% 11.1% 18.2%

Curaçao 8.3% 5.4% 12.9%*



Leefklimaat en Infrastructuur

De bewoners van Berg Altena zijn relatief gezien minder positief over het leefklimaat in

hun omgeving. De infrastructuur in Berg Altena wordt relatief hoger gewaardeerd dan in

de andere bestudeerde wijken in de Buurtmonitor. Opvallend is dat met betrekking tot

winkelvoorzieningen men aangeeft minder positief te zijn. De nabijheid van de binnenstad

betekent dan ook niet automatisch dat men het winkelvoorzieningenniveau beter scoort.

Het winkelvoorzieningenniveau binnen de eigen wijk / zone dient beter te zijn.

Voor wat betreft de aanwezigheid van jongeren- en ouderenvoorzieningen, sportmo-

gelijkheden en speelmogelijkheden scoort Berg Altena bijzonder slecht en geeft dus aan

niet tevreden te zijn met deze voorzieningen.

Het ontbreken van een ontmoetingsplaats speelt hierbij zeer waarschijnlijk een rol.

Binnen de zone staan verschillende panden leeg. Er dient echter wel onderzocht te worden

in hoeverre deze panden (qua beschikbaarheid, financiering en geschiktheid voor het

doel) mogelijkheden kunnen bieden voor het realiseren van een wijkcentrum. 

Leeg en vervallen pand in Berg Altena
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Leeg en vervallen Schoolgebouw in Berg Altena

Leeg en vervallen pand in Berg Altena
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8. Veiligheid 

Bij het bepalen van de veiligheid op wijkniveau wordt gekeken naar zaken zoals crimi-
naliteit en vandalisme, verkeersoverlast, overlast door (hang) jongeren en donkere ge-
bieden in de wijken. Ook situaties die bedreigend overkomen worden geanalyseerd. 

Op basis van de antwoorden die de ondervraagden in de 12 bestudeerde wijken van de 
Buurtmonitor van 2007 gaven blijkt dat 75.7% van alle ondervraagden zich “veilig” tot “zeer
veilig” voelt daar waar ze woont. Onveilig tot zeer onveilig voelt zich slechts 9.7% van de
ondervraagden.
Berg Altena scoort op dit onderdeel veel slechter dan de gemiddelde bestudeerde wijk.
Slechts 63.1% van de mensen in Berg Altena gaf aan zich veilig tot zeer veilig te voelen in
de wijk. Een percentage van 15.8% heeft aangegeven onveilig tot zeer onveilig te voelen.
Dit laatste percentage is het hoogst van alle 12 bestudeerde wijken.

De veiligheid wordt vaak in verband gebracht met de aan- of afwezigheid van de politie.
De zone Berg Altena wordt bediend door de politiepost in Punda. Volgens een wijkverte-
genwoordiger wordt de zone niet optimaal bediend. 
De bewoners zijn nog steeds vooral bang voor “chollers”. Als negatief kenmerk van de wijk
noemden velen de toegenomen criminaliteit (vooral diefstal), het drugsgebruik en de han-
del in drugs. Er zijn nog veel inbraken die volgens mevrouw Martijn ondermeer te wijten
zijn aan een gebrek aan sociale controle.
Ook het tekort aan dan wel afwezigheid van straatverlichting is een punt van aandacht
die de veiligheid in de wijk negatief kan beïnvloeden. 
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9. Gezondheid

De “gezonde wijken” benadering is gebaseerd op de gedachte dat actieve deelname van de
mensen 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 om 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 oplei-
dingsniveau en met het wel of niet hebben van werk. Al beïnvloeden de verschillende factoren
elkaar is het moeilijk om aan te geven welke factor de meeste invloed heeft.

In de Buurtmonitor heeft men getracht zowel objectieve als subjectieve indicatoren in kaart
te brengen. Ruim 58% van de respondenten in Berg Altena ervaren hun gezondheid over het
algemeen als goed. Verder scoort Berg Altena voor de indicator “gezonde eetgewoonte” iets
hoger dan het gemiddelde van de 12 bestuurde wijken. Slechts twee van deze wijken scoren
hier beter op dan Berg Altena.

Gezondheidscentrum Velpstraat
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10. Sociale kaart 

Voor een beschrijving van de sociale kaart is gekeken naar de bestaande voorzieningen binnen
de zone en/of die mede gericht zijn op de wijken binnen de zone. In het hiernavolgende is
een overzicht opgenomen van de aanwezige voorzieningen. Ook wordt stil gestaan bij de
commerciële voorzieningen in de wijk. Hierbij zij opgemerkt dat de zone dicht tegen het 
stadscentrum Willemstad ligt en dat er bovendien een belangrijke verkeersader naar de bin-
nenstad toe en waarlangs een aantal commerciële voorzieningen zijn gevestigd (zoals snack-
bars, meubelzaak, mini market) door deze zone loopt.

Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen

Kas di Bario Punda 
Adres: Ronde Markt (Marshe Nobo)
Telefoon: 465 8053
Fax: 465 8054

Kas di Bario Punda (vroegere Wijkkantoor Ban Bario Bek) van de Dienst Werk en Inkomen
is onderdel van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en verleent sociaal
maatschappelijke diensten aan bewoners van de wijken in hun werkgebied.

Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA)
Adres: Oosterbeekstraat 11
Telefoon: 461 5977 – 461 9292
Fax: 461 5810
Kantooruren: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

De FMA heeft onder meer als doelstelling het bevorderen, coördineren en uitvoeren van de
behandeling, begeleiding en verzorging van mensen van alle leeftijden die door gebruik van
alcohol, drugs, tabak of andere psychotrope stoffen dan wel door overmatig gokken of een
eetstoornis in een zodanige toestand van lichamelijke en / of geestelijke afhankelijkheid zijn
geraakt dat zij ten gevolge van deze afhankelijkheid hetzij belemmerd worden in hun
maatschappelijk functioneren, hetzij bedreigd worden in hun lichamelijke of geestelijke
gezondheid;

Victory Outreach
Adres: Arhemstraat 18
Telefoon: 465 1533
Fax: 465 1533
Kerkdienssten: woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag

Victory Outreach is een organisatie die wereldwijd vestigingen heeft. De organisatie biedt
hulp niet alleen maar wel vooral aan de zwakkeren in de gemeenschap (zoals drugsverslaafden
en mensen die in de prostitutie zijn geraakt) die vaak door andere organisatie juist worden
afgestoten. Naast Kerkdiensten beheert de organisatie hier op Curaçao een opvanghuis voor
vrouwen (in Montagne) en één voor mannen (in Kanga).
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Seventh Day Adventist Church
Wageningenstraat

Begeleid Beschermend wonen voor meisjes
Batavierwijk
Tel: 465-7248

Ouderenvoorzieningen Huize Puerto Rico
Batavierwijk
Capaciteit voor 10 ouderen

Casa Cuna Mercedes Winkel
Adres: Arraratweg 2
Telefoon: 465 5755
Kresh
(Zone 54: Parera)

Openbaar Vervoer

Berg Altena ligt dicht bij het stadscentrum waardoor veel bussen, kleine autobussen en lijn-
diensten van het Autobusbedrijf, op hun route van en naar de stad, deze zone aandoen. In
principe hebben de bewoners die rondom (de hoofdweg genaamd) Berg Altena wonen hier
het meeste baat bij. Met name de bewoners die meer in het zuiden van de zone wonen, zijn
voor openbaar vervoer volledig aangewezen op de kleine autobussen.

Onderwijs

Oranjeschool
Adres: Oranjestraat 7
Telefoon: 465 4600
Naschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 16:30

Sta Rosa de Lima College
Adres: Oosterbeekstraat 5
465-3851/ 465-3672

Chaya Willems Basisschool
Dr.M.L.King Boulevard 3
465-3025/465-3481/465-3076
Email: chayawillems@rkcs.org 
(Zone 60: Steenrijk)
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Wijkorganisaties

Fundashon Pro Ambiente

(Para)medische Voorzieningen

Gezondheidscentrum Velpstraat
Adres: Velpstraat 17

Huisarts: Drs. Mol - Telefoon: 465 3337

GZ Psycholoog: Drs. M. Janssen - Telefoon: 514 5995

Fysiotherapeute: B.J.B. Schoevers - Telefoon: 565 0657

Commerciële Voorzieningen

Naast bovengenoemde sociale voorzieningen kent de zone Berg Altena een reeks van com-
merciële voorzieningen variërende van nummerkantoren en snackbars tot kleine en middel-
grote restaurants en mini markets. Ook het bekende Hotel Avila Beach ligt in deze zone. 
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11. Wensen en behoeften van bewoners

Het buurtprofiel is een combinatie van objectieve en subjectieve data. In de eerdere hoofd-
stukken is naast relevante ontwikkelingen op verschillende gebieden dan ook aangegeven
hoe de bewoners deze ontwikkelingen beleven. In het onderhavige hoofdstuk worden de
wensen en behoeften van de bewoners op een rij gezet.

- Realiseren van een buurtcentrum. 
- Padvinderij voor de jongeren
- Meer activiteiten voor jeugd en jongeren
- Aanpak van de illegalenproblematiek.
- Een schone wijk; beleid om vervuiling van de wijk tegen te gaan
- Verbeteren van de onderhoudssituatie van de wegen 
- Vinden van oplossingen voor leegstaande gebouwen
- Speel- en recreatievoorzieningen voor de jongeren
- Verbeteren van veiligheid in de wijk
- Verhogen van de zichtbaarheid en beschikbaarheid van politie in de wijk
- Opknappen van woningen in de wijk
- Creëren van gemeenschappelijke openbare ruimtes in de wijk zoals ontmoeting-, 

speel-, en sportmogelijkheden.
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12. Wijkontwikkeling

Infrastructuur

Op basis van de sociaaleconomische kenmerken van de bewoners van Berg Altena en de on-
derhoudssituatie van woningen, wegen en voorzieningen binnen deze zone, is de zone geca-
tegoriseerd als een armoedewijk.
In dit kader zijn er in het verleden diverse initiatieven geweest om woningen en infrastructuur
binnen de zone te verbeteren. Batavierwijk is hier een mooi voorbeeld van. 
Recentelijk is ook in de wijken Cocowijk en Parerawijk de infrastructuur geheel vernieuwd
en zijn speel- en sportvoorzieningen voor de jongeren gerealiseerd.

Recentelijk aangelegd Multifunctioneel Sportveld in Parerawijk
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Recentelijk aangelegd Speeltuin in Cocowijk

In een volgende renovatiefase die gepland staat om in september 2012 te starten en die
met de 10de Fonds van de Europese Unie zal worden gerealiseerd is onder meer de wijk
Nieuw Nederland aan de beurt.

Sociale Aspecten

Naast de verbetering van infrastructuur dient echter ook aandacht te worden besteed aan
de sociale aspecten en problemen binnen de wijk. In dit kader is in het vorige hoofdstuk
reeds aangegeven welke de wensen en behoeften zijn van de bewoners.

De Stichting Pro Ambiente waarvan mevrouw Elsa Martijn de Voorzitter van is, is voorne-
mens om dit jaar weer een evenement te houden in de wijk. Het laatste omvangrijke eve-
nement dateert alweer van 2009. In dit kader geeft mevrouw Martijn wel aan dat het
ontbreken van een centrale plaats als een groot struikelblok wordt ervaren bij het orga-
niseren van activiteiten en het sociaal opbouwen van de wijken. 

De wijk heeft echt een centrale plaats nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
samen activiteiten kunnen uitvoeren. Dit zal zonder meer bijdragen aan het kweken van
een wij-gevoel binnen de wijken en dus indirect aan het opbouwen van het sociale netwerk
van de wijken.
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Andere problemen die in de wijk Berg Altena worden ervaren zijn:

- weinig aandacht van ouders voor hun kinderen
- weinig tot geen sociale controle
- migranten met buurtproblemen
- ontbreken van recreatiemogelijkheden
- hangende jeugd/ jongeren
- gebieden binnen de wijk die als vuilstortplaats wordt gebruikt
- inbraak en vandalisme

Helden

Berg Altena heeft volgens mevrouw Elsa Martijn een aantal bekende personen voortgebracht.
Zij noemt hierbij onder meer:

1) Harold Martina (Musici/pianist)
2) Edgar Martina (arts)
3) Dooi Sillé (musicus)
4) Ruth en Gloria Severin (onderwijzeres en schrijfster)
5) Federiko Janssen alias Dagadan (bekende voetballer SUBT)
6) Augusto en Hugo Gresman (musici)
7) Dr. Treurniet (arts)
8) Dhr. Gomes Casseres (gezaghebber)
9) Frank Hoyer (tennis)
10) Mgr Julio Henriquez uit Coronet met 2 zussen( onderwijzeres en een non)
11) Willem en Maria Martijn (bakker)
12) Emilio Davelaar (schrijver en dichter)
13) dhr. Snaar (timmerman)
14) Coco Meyer (schoenmaker)
15) Manuel Wall (Timmerman)
16) Wijkmoeder: Petra Cijntje
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Bijlage 1: Geraadpleegde informanten

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wil hierbij een woord van dank
uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de tot-
standkoming van dit buurtprofiel. De bijdrage van de wijkvertegenwoordigers zijn in deze
van onschatbare waarde geweest. Met dank aan:

- Bewoners van Berg Altena

- Mw. Jeanet Julliet Pablo

- Mw. Elsa Martijn

- Dhr. Rene Martijn

- Mw. Balentin

- Mw. van Dinther

- Dhr. Stanley Ignacio

- Dhr. Renaud Cijntje

- Mw. Evie Capella

- Dhr. William de Luca (Reda Sosial)

- Mw. Harely Martina (CBS)

- Dhr. Lionell Janga (DROV)
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Bijlage 2: Profiel van Berg Altena

Buurtmonitor gegevens Tienermoeder leeftijdscategorie 13 – 19 is 5.4% voor de zone Berg
Altena en leeftijdscategorie 15 – 19 is 7.4%
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Belangrijke resultaten uit buurtmonitor 2007 voor Berg Altena

Laagst aandeel autochtone bevolking, dwz hoog percentage allochtonen.

• Ruim één op de vijf (1 op de 5) bewoners is migrant (voornamelijk Dominicanen, 
Colombianen, Haitianen en Jamaicanen en voor bijna 70% vrouwen, 81% arbeids
actieve leeftijd)

• Lichte stijging sexratio
• Verdere ‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’ sinds Census 1992
• Verdere stijging opleidingsniveau sinds Census 1992
• Ca 40% werkzamen
• Percentage werkloosheid 16%
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Bijlage 3: Geraadpleegde informatiebronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek (2003), Census atlas 2001, Curaçao.

Centraal Bureau voor de Statistiek & Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
(1994), Census atlas 1992, Curaçao.

Centraal Bureau voor de Statistiek (2002), Statistische gegevens leefsituatie buurten, Cen-
sus 2001, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centraal Bureau voor de Statistiek (2003), Huishoudens in de Nederlandse Antillen, 
Curaçao, Nederlandse Antillen

Centraal Bureau voor de Statistiek (2004), Leefsituatie in enkele achterstandsbuurten van
Curaçao; historische achtergronden en statistische feiten, Curaçao, Nederlandse Antillen

Centraal Bureau voor de Statistiek (2006), Arbeidskrachtenonderzoek Curaçao, Curaçao,
Nederlandse Antillen

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (2010), Jong & Moeder. Een inventariserend onderzoek
naar de situatie van tienermoeders op de Nederlandse Antillen, FAJ in samenwerking met
SIFMA, in opdracht van Samenwerkende Fondsen Aruba en Nederlandse Antillen, Curaçao
/ Sint Maarten

Sociaal Kennis Centrum (2007), Buurtmonitor 2007, Curaçao, Nederlandse Antillen

Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial)
(1999), Pobresa ban atak’é, Curaçao

Visman, M.A., De herkomst van onze streek- en plantagenaman

Weeber, C. & Witteveen, I., Urgentieplan Buurten, Curaçao
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