
In 2022 heeft het Ministerie van Openbare Werken (OW) veel werkzaamheden uitgevoerd. 
Er is gewerkt aan personeelszorg, transparantie, wet- en regelgeving, projecten en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in eigenbeheer, capaciteitsversterking en 
samenwerkingsverbanden. Mensen met een beperking zijn in de gelegenheid gesteld 
om te werken bij het OW-ministerie alsook zijn er voorzieningen aangebracht aan het 
gebouw van het hoofdkantoor van OW voor mensen met een beperking. Dit is de 
aanleiding geweest voor de aanpassing van het bouwbesluit. Het vergunningenbeleid 
is volledig gemoderniseerd en is nu digitaal te volgen. De achterstanden in huldiging 
van jubilarissen en gepensioneerden is weggewerkt en het beleid met betrekking tot 
benoemingen en bevorderingen wordt op een transparante manier gevoerd en er 
is vooral de stap gezet naar de transformatie van het ministerie. Er is verder gewerkt 
aan verbetering van de dienstverlening, OW kantoren zijn vernieuwd geworden en 
ordening van de bouw- en constructie sector inclusief wetgeving. Er is aandacht 
geschonken aan de districten. De hoofden en chefs zijn geplaatst waardoor de OW 
kantoren in de districten zich verder kunnen ontwikkelen.

In 2023 zal vooral aandacht besteed worden aan het verder ordenen van het 
personeelsbeleid. De projecten zullen op een normaal tempo worden voortgezet, 
er zal vooral aandacht besteed worden aan het uitvoeren van projecten in eigen 
beheer, vanwege budget regels. De focus zal in 2023 vooral ook liggen bij het 
uitvoeren van de grote projecten die al lopen. Het baggerproject, waarvan de 
eerste fase al voltooid is, de  reconstructie van het wegennet nabij de Jules Sydney 
haven, de nieuwe brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de van ‘t 
Hogerhuysstraat zijn allemaal projecten die belangrijk zullen zijn dit jaar. 
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Openbare Werken geeft kansen aan mensen met een beperking                                                                                        

Aan de hand van de nieuwe beleidsinzichten van 
het Ministerie van Openbare Werken (OW) worden 
mensen met een beperking in de gelegenheid 

gesteld om bij het ministerie te werken. Hiermee geeft OW 
de aanzet van diversiteit onder haar medewerkers. Met 
dit initiatief wilt Openbare Werken aangeven dat mensen 
met een beperking ook hun bijdrage kunnen leveren 
aan de werkzaamheden van het OW-ministerie. In dit 
kader heeft het ministerie besloten dat de vergunningen 
van bouwwerken, zakenpanden en overheidskantoren 
verplicht aangepast moeten worden om mensen met 
een beperking te accommoderen. Dit is opgenomen in 

de vergunningsvoorwaarden en het bouwbesluit. Het ministerie van OW heeft reeds een aanzet gegeven om haar 
voorzieningen aan te passen, zoals speciale verkeersborden voor het parkeren en bij de hoofdingang van OW is er 
een speciale pad gemaakt voor mensen met een rolstoel.
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Publieke consultatie over herinrichting wegennetwerk van ‘t Hogerhuysstraat                                                           

In verband met de reconstructie van het wegennetwerk nabij de haven van Paramaribo en de brug over het 
Saramaccakanaal in het verlengde van de van ’t Hogerhuysstraat 
zullen er publieke consultaties worden gehouden om de 
bevolking en de directe belanghebbenden, alsook andere 
geïnteresseerde partijen (stakeholders) te betrekken bij het 
uitzetten van de werkzaamheden. Op woensdag 28 december 
2022 werd de eerste publieke consultatie gehouden, waarbij 
het ontwerp over de herinrichting werd gepresenteerd in 
Ballroom Torarica. De publieke consultaties worden door het 
Ministerie van Openbare Werken (OW) gedaan in samenwerking 
met het consortium bestaande uit de bedrijven Sunecon, 
Firm Engineering en IBT engineering. Tijdens deze speciale 
bijeenkomst werden 3 presentaties gehouden. Bij de eerste 
presentatie werd er gesproken over het voorontwerp, de tweede 
presentatie ging over Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) en Environmental and Social Management 
Plan (ESMP) en bij de derde presentatie werd er gesproken over de traffic management tijdens uitvoering van de 
werkzaamheden. Via het beleidsprogramma van het Ministerie van Openbare Werken (OW) en met financiering van 
de Inter-Amerikaanse Bank voor Ontwikkeling (Inter-American Development Bank – IDB), zal de reconstructie van 
de wegen rondom de Jules Sedney Haven ter hand worden genomen, evenals de upgrading van de brug over het 
Saramaccakanaal in het verlengde van de van ’t Hogerhuysstraat.

ABPM huldigt haar jubilarissen en gepensioneerden                                                                                      

De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) 
heeft haar leden, de jubilarissen en gepensioneerden, middels een aparte ceremonie gehuldigd op donderdag 
15 december 2022. Op 1 en 2 december 2022 heeft het Ministerie van Openbare Werken (OW) de achterstand 

van huldiging jubilarissen en gepensioneerden 
van de afgelopen 5 jaar eindelijk kunnen 
inhalen. Minister Nurmohamed zegt dat 
personeelsbeleid prioriteit bij hem heeft en hij 
het daarom belangrijk vond om de achterstand 
in te halen. Middels een aparte ceremonie heeft 
de ABPM haar leden gehuldigd. De groep die 
gehuldigd werd bestond uit 79 leden, waarvan 
43 jubilarissen en 36 gepensioneerden. De wnd. 
directeur OGA Indersing Gangabisoensingh zegt 
dat het belangrijk is om kennis en kunde te delen 
en over te dragen aan de jongeren. Hij bedankte 
de gehuldigde voor hun bijdrage aan land en 
volk. “Het werk van OGA is veel omvattend en 
wij zullen ervoor zorgen dat het steeds de betere kant opgaat”, aldus de wnd. directeur OGA.



OPENBARE WERKEN GEEFT SCHOOLPAKKETTEN SCHENKING AAN LEERLINGEN DORP 
MATTA                                                                                            

Tijdens een eerder bezoek aan het dorp Matta, 
waarbij minister Riad Nurmohamed van 
het Ministerie van Openbare Werken (OW) 

en enkele DNA leden aanwezig waren, was er 
een toe zegging gedaan voor het geven van 
schoolpakketten. Deze afspraak is nagekomen 
met ondersteuning van President Chandrikapersad 
Santokhi. DNA lid Henk Aviankoi, Rodney Bouterse, 
Coördinator Districten van het Ministerie van 
Openbare Werken (OW) tezamen met enkele 
functionarissen van OW hebben de schoolpakketten 
op woensdag 14 december 2022 overhandigd aan 
de leerlingen van het dorp Matta in het district Para. 

Bij het bezoek stuitte de delegatie op een lekkende dak van de computerzaal van een schoolgebouw. Dit is onder 
de aandacht gebracht van het directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken (BSW) van het Ministerie van OW.

CTI&R VAN OPENBARE WERKEN EN AMBASSADEUR VAN CANADA BRENGEN EEN BE-
ZOEK AAN GETROFFEN GEBIEDEN IN BROKOPONDO

Het Crisisteam Infrastructuur en Rampen (CTI&R) 
van het Ministerie van Openbare Werken 
(OW) heeft onlangs een grant ontvangen 

van het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Deze 
financiële schenking is bedoeld voor onder andere 
het district Brokopondo,  waarbij diverse dorpen  in 
het eerste kwartaal van dit jaar, getroffen waren door 
wateroverlast. Mark Berman, de niet residerende 
ambassadeur van Canada voor Suriname, die op 
bezoek is in Suriname heeft op zondag 11 december 
2022 een bezoek gebracht aan de dorpen Klaaskreek 
en Nieuw Lombé in het district Brokopondo. Tijdens 
deze ontmoeting heeft de ambassadeur een symbolische overhandiging gedaan van enkele spullen die zijn aangekocht 
uit de donatie middelen zoals solarlampen, kruiwagens en hooivorken, aan de dorpen.
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OGA GEEFT STARTSEIN VERFRAAIING RINGWEG

In het beleid van het Directoraat Openbaar 
Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie 
van Openbare Werken (OW) is er opgenomen 

dat belangrijke hoofdwegen en verkeersaders 
beplant zullen worden. In dit kader werd op 
woensdag 30 november 2022 het startsein 
gegeven voor het beplanten van de Ringweg 
(strekking Amazonestraat tot en met Charlesburg) 
met Koningspalmen. De Koningspalmen zijn 
gedoneerd door Vijay Jaykaran. Wnd. directeur 
Indersing Gangabisoensingh geeft te kennen dat 
er in Public Private Partnership (PPP-verband) 
veel zaken gerealiseerd kunnen worden. 
Groenvoorziening is belangrijk om het gezicht 

van Paramaribo te helpen veranderen. In de eerste fase worden er 440 Koningspalmen geplant. De wnd. directeur 
geeft te kennen dat OGA vaak last heeft van vandalisme, doordat de planten worden weggehaald door burgers. 
Gangabisoensing doet een beroep op de gemeenschap, indien u geinteresseerd bent in zo een palm, kunt u die 
halen bij OGA. Hiermee wilt hij voorkomen dat de plantjes worden weggehaald. 



ONTWATERING EN REHABILITATIE WEGEN IN WINTI WAI EN PONTBUITEN GELAUNCHED                                                                          

De gebieden Winti Wai en Pontbuiten kampen 
reeds decennia met wateroverlast en de wegen 
aldaar verkeren in een deplorabele staat. Dit 

gaat eindelijk tot het verleden behoren. Op dinsdag 
29 november 2022 heeft president Chandrikapersad 
Santokhi  samen met minister Riad Nurmohamed 
van Openbare Werken (OW), vertegenwoordiger van 
het ministerie van Landbouw, Veeteeld en Visserij 
(LVV), werkgroep ‘ Winti Wai’ en de buurtbewoners, 
het project ‘Ontwatering en Rehabilitatie wegen in 
Winti Wai en Pontbuiten’ gelanceerd. Het project is 
voorbereid door de werkgroep onder leiding van Pertab Bissumbhar in samenwerking met de afdeling Open- en 
Gesloten Rioleringen van OW.

MINISTERIE VAN GRONDBELEID EN BOSBEHEER FINALISEERT ADMINISTRATIEVE PRO-
CEDURE PERCEELRUIL VUILSTORTPLAATS ORNAMIBO

In verband met de aanleg van een vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica, waren er onderhandelingen 
begonnen in het jaar 1998 met ongeveer 11 eigenaren van omliggende percelen. Tijdens het onderhandelen met 
de perceel eigenaren is er gebruik gemaakt van de optie voor compensatie middels perceelruil en is in het jaar 

2000 een aanvang gemaakt met de afhandeling van de nodige administratieve zaken.  Enkele perceeleigenaren 
hebben gedurende het volgen van de procedure van perceelruil de gang naar de rechter gekozen ter versnelling 
van de afhandeling. Ter finalisering van de perceelruil betreffende de vuilstortplaats te Ornamibo, worden thans 
de laatste administratieve handelingen verricht door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.  Zoals eerder 
kenbaar gemaakt door het Ministerie van Openbare Werken zijn in het jaar 1998 onderhandelingen begonnen 
met ongeveer 11 eigenaren van aldaar gelegen percelen. Hiervan zijn de gerechtigden van 3 percelen  reeds 
gecompenseerd middels een perceelruil. Het proces van ruiling met de  gerechtigden van 4 percelen bevindt zich 
thans in de afrondende fase. Voorts zij vermeld dat geen van de gerechtigden van de resterende 4 percelen zich 
vooralsnog hebben aangemeld waardoor wat betreft deze 4 de onderhandelingen m.b.t. perceelruil nog niet kan 
plaatsvinden. Het ministerie van GBB en OW hopen dat hiermee na 20 jaren uiteindelijk een finale oplossing is 
gebracht aan de grondkwestie “Ornamibo”.
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OGA ONTVANGT GEREEDSCHAPPEN VAN WARSHA N.V.

Het Directoraat Openbaar 
Groen en Afvalbeheer 
(OGA) van het ministerie 

van Openbare Werken (OW) 
is thans bezig werkmaterialen 
aan te schaffen ter uitvoering 
van de werkzaamheden. Na de 
aanbesteding op 26 september 
werd de gunning gegeven aan 
Warsha N.V. en op dinsdag 22 
november 2022 werden de 
gereedschappen overhandigd. 
Er zijn 20 brushcutters, 3 
ket tingzagen en overige 
technische gereedschappen 
aangeleverd. OGA heeft veel personeel die in eigenbeheer onderhoudswerkzaamheden uitvoert en daarvoor 
gereedschappen nodig heeft. OGA is landelijk aanwezig, maar zonder de juiste gereedschappen kan het werk niet 
worden uitgevoerd, aldus wnd. directeur OGA Indersing Gangabisoensingh. Er zal gefaseerd worden overgegaan 
naar het aanschaffen van meer materialen voor de uitvoering van deze werkzaamheden van OGA. 



MEDEWERKERS OPENBARE WERKEN VOLGEN TRAINING ‘INTRODUCTIE TOT VERKEERSKUNDE’                                                          

In het kader van de hernieuwde beleidsinzichten van het 
Ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het technische 
personeel van het onderdirectoraat Verkeer en Mobiliteit 

deelgenomen aan een 6-daagse training “Introductie tot 
Verkeerskunde”. De training werd verzorgd door Suraj 
Kishoen Misier van het Ingenieursbureau ILaco Suriname 
N.V. en Yves Blufpand van het Raadgevend Ingenieursbureau 
Sunecon. De onderwerpen die behandeld werden zijn 
inleiding verkeerskunde & verkeersveiligheid, wegontwerpen, 
verkeersmeubilair, kruisingen, mobiliteit, verkeersafwikkeling, 
verkeersmanagement, modaliteiten en overige onderwerpen. 
Na het succesvol doorlopen van de Introductie Verkeerskundige 
Training, kreeg elke deelnemer een certificaat van deelname. De Onderdirecteur Verkeer en Mobiliteit, Bryan Blinker, 
zal zich sterk maken opdat er vervolg trainingen komen per afdeling van dit onderdirectoraat. 
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OW EN JUSPOL VOEREN OVERLEG OVER CRUCIALE BOUWKUNDIGE PROJECTEN                                                                                     

De ministeries Openbare Werken (OW) en Justitie en Politie (Juspol) zijn in overleg met mekaar omtrent 
cruciale bouwkundige projecten. Dit overleg vindt twee wekelijks plaats op directieniveau, maar op 
maandag 3 oktober 2022 waren beide ministers, Riad Nurmohamed en Kenneth Amoksi, aanwezig tijdens 

een meeting in de vergaderzaal van OW. Daarbij werd gesproken over de voortgang van de projecten, zoals de 
bouw van cellenhuizen, politiebureaus en renovaties van kantoorruimtes ten behoeve van diverse diensten en 
korpsen, vallende onder het ministerie van Justitie en Politie. Juspol heeft een tweetal programma’s in uitvoering 
waarvan een reeks bouwkundige projecten. Vanwege de rol van OW is het verzoek gedaan om de bouwprojecten te 
leiden en begeleiden. Een van de projecten die reeds in uitvoering ligt is: opheffing dak lekkages van het tweeling-
gebouw op het Hoofdkantoor van het ministerie en in de gunningfase zit de afbouw van de KPS-post te Moengo. 

OGA PAKT OVERWOEKERD PARKEERTEREIN CREMATIEOORD WEG NAAR ZEE AAN                                                         

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van 
het Ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig 
met schoonmaakwerkzaamheden  bij de parkeerplaats 

van het crematieoord te Weg naar Zee. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door aannemer Dahoe die is ingehuurd door 
het directoraat. De nieuwe waarnemend directeur van OGA, 
Indersing Gangabisoensing, achtte het nodig de schoonmaak 
van de parkeerplaats prioriteit te geven vanwege het groot aantal 
mensen die wekelijks ernaartoe gaan om hun laatste groet te 
betuigen aan hun dierbare. Na deze grote schoonmaak beurt zal 
OGA in samenwerking met het bestuur van het crematieoord een 
helpende hand verlenen bij de onderhoud van het oord, geeft 
Gangabisoensing aan. 

OGA INSTALLEERT WERKGROEP HERINRICHTING VRIENDSCHAPSPARK                                                                    

In het kader van de implementatie van de beleidsvoornemens 
van het het Ministerie van Openbare Werken (OW) 2020 – 
2025, is in het beleidsplan opgenomen de uitvoering van 

de verschillende verfraaiingsprojecten aan parken en pleinen. 
Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) heeft 
in dit kader een werkgroep geïnstalleerd met als doel het 
Vriendschapspark, gelegen aan de Jaggernath Lachmonstraat 
(omgeving Lyceum 1), her in te richten. De installatie van de 
werkgroep vond plaats op woensdag 9 november 2022 in de conferentiezaal op het hoofdkantoor van Openbare 
Werken. De herinrichting van het park zal in public private partnership (PPP-verband) plaatsvinden. Middels 
beschikking is aan de Stichting Oriëntal Foundation vergunning verleend tot het in gebruik nemen van het 
Vriendschapspark voor het opzetten van een botanische tuin. OGA is van start gegaan met het aanpakken van 
parken en pleinen, waarbij er ook gewerkt zal worden aan stads- en districtsverfraaiing zegt de wnd. directeur 
OGA Indersing Gangabisoensingh. 



VERLATEN LVV TERREIN EN GEBOUWEN KANKANTRIESTRAAT SCHOONGEMAAKT DOOR OGA             

Op de hoek van de Bolletrie- en Kankantrietsraat 
wordt thans het verlaten terrein en de 
gebouwen daarop, toebehorende aan het 

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), 
opgeschoond door het directoraat Openbaar 
Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van 
Openbare Werken (OW). In het kader van nieuwe 
beleidsinzichten bij OW wordt er agressief beleid 
uitgevoerd op verlaten percelen en gebouwen ten 
einde te zorgen voor een schoon en leefbaar milieu. 
Op het LVV terrein aan de Kankantriestraat staat een 
oud gebouw alsook een haast afgebouwde nieuw 
gebouw, welke door kwaadwilligers grotendeels 
is gesloopt. Tijdens controle werkzaamheden 
van OGA, alsook ingekomen klachten vanuit de 
gemeenschap is er een zeer onhygiënische situatie 
op het verlaten terrein aangetroffen, waardoor het besluit gelijk is genomen dit op te schonen en af te voeren. Wnd. 
Directeur OGA, Indersing Gangabisoensingh, zegt dat de situatie heel triest is om te zien. Er is heel veel huisvuil en 
grofvuil aangetroffen op het terrein, maar vooral binnen de verlaten gebouwen. Aan de overkant van het terrein 
bevindt zich de Noodmarkt (Markt-Zuid), dus was het noodzakelijk de zaak spoedig op te ruimen.  In het beleid van 
Openbare Werken gelden de regels voor zowel particuliere- als overheidsgebouwen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd met aangehuurde  machines van de aannemer F. Dahoe.
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OW START PILOTPROJECT ‘AANPAK VERLATEN PERCELEN EN GEBOUWEN’                                                

In het kader van het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in buurten 
en het netter inrichten van de infrastructuur, is het ministerie van Openbare 
Werken (OW) gestart met een pilotproject om verlaten percelen en gebouwen 

aan te pakken. Onlangs is op de Facebookpagina van OW een lijst geplaatst 
met 10 verlaten gronden en gebouwen, waarvan de eigenaren, zowel nationaal 
als internationaal, worden opgeroepen hun gronden te onderhouden en hun 
verlaten gebouwen veiliger te maken. Dit beleid werd in 2021 reeds door 
het ministerie aangekondigd. Momenteel is OW bezig met de uitvoering 
daarvan. De eigenaren krijgen 3 maanden de tijd om hun verlaten perceel of 
gebouw aan te pakken. Als dit niet gebeurt, wordt de procedure ingezet om 
het terrein met alles erop in te trekken, dan komt het terug in het bezit van 
de staat. Dit is de eerste stap met betrekking tot de aanpak. Verder worden 
alle burgers, ressortsraadsleden (rr-leden) en districtsraadsleden (dr-leden) 
opgeroepen om een handje mee te helpen in het rapporteren van verlaten 
gronden en gebouwen door dit te appen naar OW op het nummer 8817718 of 
mailen naar e.mohangoo@hotmail.com. Het adres en geschatte huisnummer/
perceelnummer kan daarin vermeld worden en eventueel een googlekaart, 
zodat OW kan optreden.

JAARAFSLUITING MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN                                  

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het jaar 2022 afgesloten middels een afsluitingsbijeenkomst 
op 29 dec 2022, met directie leden, adviseurs en afdelingshoofden in 
het Lalla Rookh gebouw. Tijdens het formeel gedeelte heeft minister 

Riad Nurmohamed zijn beste wensen en voornemens voor OW over het 
jaar 2023 uitgesproken. De bewindsman gaf ook aan dat 2023 een grote 
uitdaging is voor het ministerie. De jaarafsluiting heeft middels het afschieten 
van een Pagara door de minister plaatsgevonden op vrijdag 30 december 
2022 op het terrein van het ministerie van OW, waarbij alle directieleden, 
adviseurs, afdelingshoofden en overige personeelsleden aanwezig waren. 
Minister Riad Nurmohamed roept de OW- familie op, om met positiviteit het 
jaar 2023 in te gaan. Hij geeft verder aan, dat OW een sterk ministerie is en 
ondanks schaarse middelen en uitdagingen, voort blijft stuwen. OW heeft veel kunnen bereiken en goede projecten 
kunnen opzetten en uitvoeren. De bewindsman sprak tenslotte een dankwoord uit aan directie, staf en pesoneel voor 
de volle ondersteuning en dit voor te zetten in 2023.
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OPENBARE WERKEN GEEFT STATUSUPDATE PPP-PROJECTEN                                                

Het ministerie van Openbare Werken (OW) voert diverse projecten uit in Public Private Partnership (PPP) ter verbetering 
van infrastructurele problemen. In dit bericht geeft het ministerie een statusupdate omtrent de verschillende projecten.

Verwerking van afval te Ornamibo en padi kaf te Nickerie

Middels het publiceren van een Request for Expresssion of Interest (RFEOI)zijn investeerders, zowel lokaal als internationaal, in 
de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen het afvalprobleem bij de vuilstortplaats Ornamibo te helpen oplossen op 
een duurzaam en milieuvriendelijke manier. KPP Energy & Waste Solutions en Supernova Waste to Energy Inc. zijn bedrijven 
die zijn geselecteerd voor de afval verwerking te Ornamibo. Deze bedrijven hebben het technisch voorstel Waste to Energy 
(WtE) aangeboden, waarbij het afval via verbranding of vergassing verwerkt wordt tot elektrische energie die aangesloten kan 
worden op de grid van de EBS. Slechts 1 lokaal bedrijf, Four Green Energy Solutions, heeft interesse getoond voor de verwerking 
van padie kaf te Nickerie tot ook elektrische energie.

Brug over Corantijn- en Surinamerivier

De voorstudies en voorontwerp van de brug over de Corantijrivier zijn op 4 mei 2022 opgedragen aan het consultancy Bureau WSP 
Caribbean die medio december gereed moeten zijn. De studies worden uitgevoerd in opdracht van Suriname in samenwerking 
met Guyana. Eveneens op 4 mei 2022 werden investeerders per advertentie uitgenodigd voorstellen te leveren om de bouw 
te realiseren in PPP-verband, meer specifiek volgens een “Ontwerp – Bouw – Financier – Beheer – Onderhoud” overeenkomst. 
Hierbij worden investeerders, vaak grote aannemers met financieringsmogelijkheden, uitgenodigd voorstellen te doen de brug 
over de Corantijrivier op hun kosten te bouwen, waarna gedurende een concessieperiode de concessionaris tol zal heffen en 
mogelijk aanvullende betalingen zullen plaatsvinden.  Op 30 augustus 2022 werden een 6-tal voorstellen ontvangen. Deze 
aanbiedingen worden nu, door beide landen afzonderlijk, beoordeeld, waarna tenslotte beide landen zullen beslissen met 
welk bedrijf zal worden doorgegaan. Het megabedrijf China Road and Bridge Corporation heeft een voorstel gedaan om de 
brug over de Surinamerivier en de voorafgaande voorstudies te realiseren. De bouw van de brug wordt geschat op ca. 3 jaar. 
De aanbieding is beoordeeld en vervolgens zal met het bedrijf gesprekken worden gevoerd om waar nodig zaken nader te 
bespreken alvorens tot verdere besluitvorming over te gaan.

Ferryservice Paramaribo – Meerzorg en Parkeergarages

De gedachten gingen uit naar moderne zgn. Waterbusboten waarmee een goede en gerieflijke 15 minuten dienst v.v. onderhouden 
zou kunnen worden. Helaas heeft de oproep geen voorstellen van geïnteresseerde partijen opgeleverd en zal de oproep, mogelijk 
in iets gewijzigde vorm, worden herplaatst.  Tezamen met de uitnodiging tot het realiseren van de ferrydiensten werd een 
uitnodiging gepubliceerd voor de bouw en exploitatie van twee parkeergarages, t.w. in directe nabijheid van de veersteigers, 
Knuffelsgracht en het Veerplein te Meerzorg. Ook deze oproep zal, wegens gebrek aan voorstellen, wederom geadverteerd 
worden. Binnenkort worden ook de Expressions Of Interest gelanceerd voor de weg Zanderij-Apoera, bouw van woonhuizen 
en de bouw van de markt te Nickerie.

SUCCESVOLLE AFRONDING ISO 9001:2015 HER-CERTIFICATIE VOOR HET L.G.M. VAN OW                                                                 

IStaf en personeel van het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen Onderzoek hebben in de 
maand november 2022 de ISO 9001:2015 her-certificatie audit wederom met succes doorlopen. Het Laboratorium 
kreeg voor het eerst het ISO 9001-2015 certificaat toegekend in december 2019 door KIWA Nederland BV met een 

geldigheidsperiode van 3 jaar. Normconform werd er elk daaropvolgend jaar een vervolgaudit succesvol uitgevoerd. 
Na verloop van deze 3 jaren moest het kwaliteitsmanagementsysteem compleet her beoordeeld worden, wat dan ook 
plaatsvond op maandag 28 en dinsdag 29 november 2022. Verder was realisatie van de gestelde kwaliteitsdoelen ook 
een belangrijk aspect van de audit, welke dan ook voor het eerst sinds de certificering voor 100% zijn waargemaakt. 
Mede dankzij de volledige inzet van het personeel werden er geen onvolkomenheden geconstateerd tijdens het 
auditproces en verkreeg het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen Onderzoek van het ministerie 
van Openbare Werken het ISO 9001:2015 certificaat wederom voor de periode van 3 jaar en wel van 15 december 
2022 tot en met 30 november 2025.

OW’ERS PARTICIPEREN AAN TRAINING ‘FORMULATION AND EVALUATION OF WATER AND 
SANITATION PUBLIC INVESTMENT PROJECTS IN SURINAME’                                                                              

In het kader van het versterken van Public Investment in Suriname, is in opdracht van het Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (ROM) in de periode van oktober en november 2022 de training “Formulation and Evaluation 
of Water and Sanitation Public Investment Projects in Suriname” georganiseerd. Het doel van deze training 

was het leren identificeren van projecten en het schrijven van een projectdocument ten behoeve van Water en 
Sanitatie conform de ICAP methodologie. Het Ministerie van Openbare Werken (OW), Als een van de belangrijkste 
stakeholders, heeft ook geparticipeerd aan deze training. De training werd verzorgd door het Central American 
Public Administration Institute (ICAP) als onderdeel van het Skills Development Academic Program  m.b.t. naleving 
van de bouwregelgeving en vervolgt het pad van verdere ordening.


