
We hopen u te zien op het spreekuur.
Meer weten? Kijk alvast op www.nationaleombudsman.nl/cn of op 
Facebook: Nationale ombudsman Caribisch Nederland.

•  Antriol, Plasa Francisco Chiku Goeloe
Dinsdag 12 april, 09:30 - 12:00
Donderdag 14 april, 09:30 - 12:00
Donderdag 14 april, 18:00 - 20:00

•  Rincon, Sentro di Bario
Woensdag 13 april, 09:30 - 12:00

•  Playa
Kaya Industria 15a 
(tegenover benzinestation Bonaco)
Dinsdag 12 april, 18:00 - 20:00

Met alle klachten over overheidsinstanties en 
hun ambtenaren. Met klachten over wettelijk 
vastgestelde regels kunt u niet bij de Nationale 
ombudsman terecht. Het inschakelen van de 
Nationale ombudsman kost u niets. U hoeft ook 
geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnen-
lopen op een van de spreekuren. Neem belangrijke 
stukken meteen mee, dan kunnen we direct voor 
u aan de slag. 

Spreekuren:

Met welke klachten kunt u op 
het spreekuur terecht?

Wat doet de 
Nationale 
ombudsman?
Heeft u problemen met de 
overheid of heeft u het gevoel 
dat er niet naar u geluisterd 
wordt door de overheid? 
Dan kunt u bij de Nationale 
ombudsman uw klacht indienen. 
De Nationale ombudsman komt 
samen met zijn team op voor 
uw belangen. Drie vertegen-
woordigers van de Nationale 
ombudsman komen naar Bonaire: 
Yvonne Kraan, Marlies van der 
Niet en Hans Oosterveer.

Gaat het mis tussen 
u en de overheid?
Bezoek een van onze spreekuren! 

Wilt u met de Nationale ombudsman zelf in gesprek? 
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen geeft een meet & 
greet op woensdag 13 april in Antriol, Plasa Francisco Chiku Goeloe 
van 17:00 tot 19:00. Kom langs en vertel uw ervaring! 

Heeft u vragen? Neem contact op via H.Oosterveer@nationaleombudsman.nl, 
Y.Kraan@nationaleombudsman.nl of m.vanderniet@nationaleombudsman.nl. 



Nos ta spera di mira bo na e konsultanan.
Bo ke sa mas? Kuminsá ku mira www.nationaleombudsman.nl/cn òf riba 
Facebook: Nationale ombudsman Caribisch Nederland.

•  Antriol, Plasa Francisco Chiku Goeloe
Djamars dia 12 di aprel, 09:30 - 12:00
Djaweps dia 14 di aprel, 09:30 - 12:00
Djaweps dia 14 di aprel, 18:00 - 20:00

•  Rincon, Sentro di Bario
Djarason dia 13 di aprel, 09:30 - 12:00

•  Playa
Kaya Industria 15a 
(dilanti di pòmp di gasolin Bonaco)
Djamars dia 12 di aprel, 18:00 - 20:00

Kualke keho kontra kualke instansha di gobièrnu 
òf nan amtenarnan. Keho kontra regla legalmente 
establesé si Nationale ombudsman no por aseptá. 
No ta kosta nada pa enbolbé Nationale ombuds-
man. Bo no tin nodi di traha sita tampoko. Bo por 
djis kana yega na un di e oranan di konsulta. 
Bini mesora ku bo papelnan importante, ya asina 
nos por kuminsá yuda bo mesora. 

Ora di konsulta:

Kua ta e kehonan ku po por 
entregá na e oranan di kunsulta?

Kiko Nationale 
ombudsman 
ta hasi?
Bo tin problema ku gobièrnu, 
òf bo ta sinti ku nan no tin 
atenshon pa bo? Anto bo por 
entregá un keho serka 
Nationale ombudsman. 
Nationale ombudsman huntu 
ku su ekipo ta defendé bo 
interes. Tres representante 
di Nationale ombudsman 
ta bini Bonaire: Yvonne Kraan, 
Marlies van der Niet i 
Hans Oosterveer.

Abo ku gobièrnu tin 
problema ku otro?
Bini un di nos oranan di konsulta!  

Bo ke papia ku Nationale ombudsman Reinier van Zutphen mes?  
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ta pone un “meet & greet” 
na Antriol, Plasa Francisco Chiku Goeloe riba djarason dia 13 di aprel di 
17:00 te 19:00. Pasa, konta kiko a pasabu!

Si tin pregunta, tuma kontakto ku nos na H.Oosterveer@nationaleombudsman.nl, 
Y.Kraan@nationaleombudsman.nl òf m.vanderniet@nationaleombudsman.nl.


