Geachte voorzitter en leden van de Commissie Economische Zaken en Klimaat,
Het zijn misschien kleine zaken maar toch zijn het vaak juist díe zaken die irritatie veroorzaken. Ik
denk dan de dagelijkse en prompte postbezorging.
In Europees Nederland is het normaal dat wanneer je een brief post, dat die de volgende dag elders in
het land wordt bezorgd. Tot zover Europees Nederland; dan nu Caribisch Nederland.
Dat de doorlooptijd bij de postbezorging een kwestie van weken of maanden is, is soms een charmant
aspect van de onthaaste tropische leefomgeving, maar tegelijkertijd is het uitermate vervelend
wanneer het verzoek om een "bewijs van in leven zijn" er zo lang over doet dat intussen de uitkering
maar is stopgezet.
Of wanneer een besluit of beschikking is gemaakt, dat per post wordt bezorgd, waartegen binnen een
zekere termijn - zeg: zes weken - bezwaar kan worden gemaakt, maar dat die termijn reeds is
verlopen op het moment dat dit besluit of beschikking bij jou wordt bezorgd.
Zelfs een vakantiegroet uit China is sneller in Nederland bezorgd dan gewone post vanuit (Europees)
Nederland naar (Caribisch) Nederland, of andersom. Het punt van "andersom" is weliswaar
bezwaarlijk maar tegelijkertijd makkelijker te omzeilen. Veel instanties zijn immers digitaal bereikbaar.
Als persoon kun je bij normaal vliegverkeer binnen één a twee dagen op welke andere plek dan ook
op de wereld komen. Een poststuk moet dan toch zeker binnen enkele dagen op een plaats van
bestemming kunnen zijn. En dan heb ik het nu vooral over post die van Europees Nederland naar
Caribisch Nederland wordt verstuurd (en de andere kant op).
Noot: Van Europees naar Caribisch Nederland: doorlooptijd tot wel een maand of drie á vier; van
Caribisch naar Europees Nederland lijkt sneller te gaan, maar toch nog een week of twee á drie.
En ga nu niet een onderzoek doen: dit probleem bestaat al jaren en is ook al jaren bekend (bij u)
alleen tot op heden heeft niemand er iets aan gedaan. En kom ook niet met de pandemie als excuus,
waardoor het vliegverkeer wereldwijd met mindere frequentie haar diensten vervulde. Nee, al ruim
voor de pandemie was de ergernis hierover groot. In een bericht van ongeveer twee jaar geleden
(ruim voor de pandemie dus) is hier al eens een opmerking over gemaakt (zie
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/08/08/geduld-raakt-op-kritiek-op-nederlands-ingrijpen-op-sinteustatius-groeit/) en de situatie is nog steeds ongewijzigd.
Ik ben niet ingevoerd in de materie maar ik kan mij voorstellen dat het niet heel bijzonder moeilijk moet
zijn om de keten van postbezorging door te lichten en de knelpunten en vooral de potentiële
verstoppingen te elimineren en alle betrokken partijen aan de bestaande (?) afspraken te houden.
Maar dan moet iemand dat punt wel eens agenderen.
Mag ik dit laatste hierbij aan u gevraagd hebben? Graag zie ik uw bericht hierover tegemoet (of ik zie
natuurlijk vanzelf de postbezorging verbeteren ;-))
Met vriendelijke groet,
Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,
Bellevue Road 4, Upper Round Hill, Sint Eustatius, Caribisch Nederland.
Cc: Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties

