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Naar 

VOLKSPROTESTBRIEF 

Ministerie van RGB, 

t.a.v. de minister, dhr. L. Soerdjan 

c.c. De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, via de voorzitter, 

mevr. drs.1. Geerlings-Simons 

Namens een groot deel van het volk, dat als burgers van dit land ook het recht 

heeft op welzijn en welvaart, wordt evenals andere organisaties die ook hierop 

hebben geattendeerd, ombuiging van het beleid van de regering gevraagd, 

zodat o.a. gelijkheid, oprechtheid, rechtvaardigheid voor een ieder als basis 

mogen zijn tot al hetgeen dat in onze Grondwet bepaald is. 

In dit geval wordt uw aandacht gevraagd voor zaken die te maken hebben met 

het grondbeleid in het algemeen. Terecht vragen velen, ook via organisaties 

om aandacht hiervoor en nemen initiatieven tot het kunnen verkrijgen van 

duidelijkheid. 

Onlangs, zijn in intervieuws, w.o. met de voorzitter van DNA, aangegeven op 

welke wijze grond aanvraag en -uitgifte volgens de wet dient te geschieden en 

hoe de volgorde van handelingen van betreffende instituten behoort te zijn, 

eveneens volgens de wet. Echter, gaat het in de praktijk niet toe zoals dat mooi 

is voorgehouden. 

De regering heeft vanaf het jaar 2010 beloofd aan het volk, het beter te zullen 

doen dan vorige regeringen. 

ln het jaar 2011, is het volk opgeroepen tot herregistratie van aanvragen van 

gronden, om na te gaan wie nog belangstelling heeft en omdat gewerkt werd 

aan opschoning van bestanden. ln het jaar 2018 was wederom een oproeping 

tot herrigistratie. Velen hebben nadat zij gevolg aan deze oproepingen hebben 

gegeven, met medeneming van vereiste documenten, nooit meer iets 

vernomen. 

Achteraf, blijkt dat we als volk zijn beetgenomen en juist anderen, die met de 

regering bevriend zijn, hieriut munt hebben geslagen en wetten zijn omzeild 

met medewerking van de regering. 

Burgers zijn met valselijke bedoeling opgeroepen zich aan te melden voor 

herregistratie en zijn daarna beroofd van hetgeen dat zij hebben doen 

herregistreren, terwijI in de Grondwet en de wet Grond uitgifte omschreven 

staat hoe een regering moet zorgdragen voor welvaart en welzijn voor de 

burgers van Suriname. 



Erop vertrouwende, dat naast alle andere ondernomen acties, op deze wijze 

wel onderzoek afgedwongen kan worden, wordt een diepgaand onderzoek 

verwacht en dat consequenties niet uitblijven. 

Hopelijk, dat ook alle andere identieke zaken aan de orde komen. Samen met 

andere organisaties zoals eerder aangegeven, zullen benadeelden ondersteund 

worden bij het zoeken naar oplossingen, indien u dit nalaat. 

Immers, heeft iedere surinamer toch recht op een stukje grond? 

Uw bericht wordt per ommegaande z.s.m. tegemoetgezien. 

Ondertekend door enkele trekkers/initiatiefnemers. 
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