
GEMEENSCHAPSPROTESTBRIEF 

Ministerie van RGB, t.a.v. de Minister 

c.c. 

De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, via de voorzitter 

Namens de gemeenschap van het distrikt Para in het algemeen, maar meer 

nog de werkende gemeenschap bestaande uit pas afgestudeerde jongeren en 

anderen in het arbeidsproces in het byzonder, die allemaal recht hebben op 

een leefbare omgeving waarin de bestaanszekerheid en levensvreugde een 

belangrijk deel van uitmaken, breng ik deze protest brief onder uw aandacht; 

Het prudent gronduitgifte beleid binnen het gedecentraliseerd district Para, 

en het rechtsgevoel van wij als burgers, wordt met de vermeende uitgifte van 

een groot perceel land gelegen langs de Indira Ghandiweg, aan de overzijde 

van het weggedeelte dat tussen de Suralcoweg en de Groenhartweg ligt, 

bekend als het Lelydorp-III Mijn van de Suralco/Billinton, zonder instemming 

van de plaatselijke bevolking of het districtscommisariaat ernstig met de 

voeten getreden. 

Van de regering, in deze vertegernwoordigd door het Ministerie van 

Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer wordt gevraagd en verwacht dat 

ombuiging van het grond uitgifte beleid zoals bepaald in de 

landhervormingswet wordt doorgevoerd, zodat hiermee gelijke kansen 

worden gecreerd voor de kansarme burgers van Suriname maar meernog die 

van de Paraanse gemeenschap. Het recht op Domein land is een van de 

grondrechten die in de Grondwet van Suriname voor de Surinaamse burger is 

bepaald. Hierbij is de nodige transparantie en eenduidigheid in de uitgifte 

noodzakelijk. Een zichzelf respecterende overheid kan niet tegen deze regels 

van transparantie handelen. 

Vanuit dit oogpunt wordt er van de overheid verwacht c.q. geeist dat de 

uitgifte van dit perceel land, indien het reeds geschiedt is, wordt opgeschort 

teneinde de rechtmatigheid van de uitgifte te onderzoeken, danwel de op 

handen zijnde uitgifte te stuiten en een grondig onderzoek in te stellen als de 

nodige adviezen zijn opgevraagd, die bij elke andere grondaanvraag bepalend 

zijn. 
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In de afgelopen tijden zijn zaken m.b.t. de afhandeling van grondaanvragen 

t.b.v. de Paraanse gemeenschap onder de aandacht van verschillende 

prominenten gebracht; ook is er een aangewezen platform afgevaardigd uit 

het distrikt waarbij deze gesprekken heeft gevoerd met de Directie van uw 

ministerie. Deze inzet heeft echter geen resultaat opgeleverd. Het is echter wel 

frappant dat dit perceelland waar er duidelijk, duidelijke en concrete plannen 

voor de gemeenschap van para zijn ontwikkeld, niet aan de Paraanse 

gemeenschap wordt verstrekt c.q. behouden, maar aan een enkele stichting 

wordt gegeven waarbij het doel van de stichting een duidelijke indicatie geeft 

van het oogmerk die hierachter schuil gaat. 

Misleiding van de gemeenschap van Para 

Velen districtsbewoners van Para hebben aanvragen lopen bij het Ministerie. 

Het betreft zowel algemene als specifieke aanvragen. Het Ministerie heeft 

herregistraties gehouden, de gemeenschap in de kosten gejaagd om te 

voldoen aan de oproep van herregistratie met medeneming van copies van de 

vereiste documenten. Na de registratie is het ministerie nimmer meer 

uitgekomen met enige berichtgeving naar de gemeenschap. Dit alles terwijI er 

aan een stichting genaamd Stichting Swit Sabana Watra, het perceel land 

wordt toegewezen. Heel belangrijk te vermelden is dat volgens het uittreksel 

verkregen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname deze 

stichting in april 2020 is ingeschreven. 

Wij zijn ons allen ervan bewust op welke wijze grond aanvragen en -uitgiften 

volgens de wet dienen te geschieden. De regels hieromtrent zijn tijdrovend en 

het is haast vast gebruik dat het afhandelen van een aanvraag vele jaren kan 

duren. Hoe is het dan mogelijk dat een stichting die in april 2020 het 

levenslicht heeft aanschouwd meteen in aanmerking komt voor een 

perceelland van ettelijke hectares langs een hoofdweg waarbij er reeds 

nutsvoorzieningen zijn? 

Is het een politieke topper die hierbij wordt tegemoet gekomen waarbij de 

gemeenschap van Para wordt achtergehouden teneinde een stichting en dus 

de bestuuder(s) hiervan een financiele score te laten verdienen ten koste van 

de gemeenschap van Para? 



Erop vertrouwende, dat deze en alle andere uitgiften die in het laatste uur ten 

koste van de arme gemeenschap op deze wijze aan politieke vrienden zijn 

toegewezen, een diepgaand onderzoek behoeven en verwachten hierbij dat 

consequenties niet mogen uitblijven daar de overheid de dienaar is van de 

gemeenschap. Toepassing van het gelijkheids beginsel voor elke Surinamer die 

een kans verdient voor haar eigen welvaart en welzijn. 

Een reactie uwerzijds zien wij per ommegaand in deze tegemoet ter 

voorkoming van de interventie van de rechterlijke macht, die indien nodig en 

noodzakelijk zal worden ingeroepen. 

Namens de Gemeenschap van Para, 

initiatief nemer, 

Sanches Patricia. 

contact nr. 8830329 

bijlage: handtekeningen van ondersteuners/trekkers. 
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AANPAK : 

T.W. ARUBAWEG 

PALISSADEWEG 1 EN 2 3 PROJ. 

NIEUWE COPIEWEG 1 PROJ 

GROENHARTWEG + BIJLHOUTWEG EIGEN INZET 

UITGEVOERD/ONTWIKKELD » STRATEN HEBBEN NAMEN ETC 

(UITGEVOERD DOOR MAIN) 3 OF 4 PERSONEN MOETEN NOG KRIJGEN 

RIJSDIJKWEG » JOHANNA ADANGWEG ± 40 PERCELEN PROJECT 

UITGEVOERD DOOR DE DC VAN PARA I.S.M. DE MINISTER VAN ROGB, 

STOP GEZET OM ONBEKENDE REDENEN 

SEWTAHALWEG »75 MENSEN TW KRIJGEN HUUR UITGEGEVEN AAN 

VACER, REEDS OPVERLEDEN, EEN NAASTE CLAIMT HET TERWIJL HET IN 

HUUR GEGEVENM WAS EN NIMMER AANGEVRAAGD IS DOOR DE 

NAASTEN. 

RIJWEG PIKIN SARON COMPENSATIE ONHOLD, GEBIED IS VAN MATTA 

LANDBOUW + VEETEELT GRONDEN UITGEGEVEN TE PLANTAGE AAN 

LIBANON WACHTENDE OP TVV SEDERT JAAR 2000 BESCH UITGEGEVEN. 

VIA PARA ZELF HET GEBIED OPGESPOORD EN IN KAART GEBRACHT. 

RESTEREND OOK AAN LVV'ERS TOEGEWEZEN. ER  IS NOG 

LANDB.TERREIN ALDAAR 



BAKAHARI/ KOBALTWEG/ SMALKALDEN » OCUPANTEN 

/PERSONEN ZOUDEN TE LAVIGILANTIA WORDEN GEFACILITEERD 

TER VERKRIJGING RECHTZEKERHEID. DAARNAAST OOK PERSONEN 

IN NOOD. PROJECT VERDELING, GEMAAKT VOOR SCHOLEN, 

BEGRAAFPLAATS, LANDBOUWGRONDEN VANWEGE MENSEN UIT 

HET GEBIED HIER EN DAAR KOST GRONDJES HEBBEN OP 

BETREFFEND TERREIN. HUN RECHTZEKERHEID T.A.V. HUN 

KOSTWINNING ZOUW MIDDELS TOEW.BESCH VASTGELEGD 

WORDEN. VERMOEDDELIJK IS 60 HA. IN L-VORM NABIJ DE RIVIER 

VAST GEHOUDEN DOOR DE TOP. 

SMALKALDEN IS AAN STEDENLINGEN UITGEGEVEN TERWIJL DEZE 

MENSEN ALJAAR EN DAG DAAR WONEN. OOK NU BLIJKT PROJ. LA  

VIGILANTIA ZIJN DOEL TE MISSEN, MENSEN ZIJN GEBELD OM BV'S TE 

ONTVANGEN. GAARNE HET GEHELE PROJ. ONHOLD ZETTEN TER 

EVALUATIE. 

18 JULI VERNOMEN DAT BV'S ZIJN UITGEREIKT AAN PERSONEN VAN 

PAR'BO VOOR WIE BETREFFEND PROJECT NIET BESTEMD WAS. 

60 HA- HOLLROAD L-VORM BIJ HET WATER MOET INGETROKKEN 

WORDEN 

SURALCOWEG WACHTENDE OP TW GRONDEN TBV LANDBOUW + 

VEETEELT 

-HEET HANGIJZER: 

UITGIFTE TERREIN TUSSEN DE SURALCOWEG EN GROENHARTWEG AAN 

STICHTING SWIT SABANA WATRA ALWAAR ER ONTWIKKELING MOET 

KOMEN VOOR PARA. AANSLUITING WEGEN NET, ELECTRA EN WATER 

AANWEZIG. ALGEMEEN BELANG VOOROPSTELLEN. 



De Minister van Ruimtelijke Ordening, grond en bosbeheer 

t.a.v. de Minister ad. Interim 

Dhr. M. Noersalim MBA 

Cornelis Jongbauwstraat 

Paramaribo 

Onderwerp: uitgifte bestemmingsgrond te Para 

Geachte Minister, 

Middels dit schrijven breng ik als bezorgde burger van het district Para, het 

volgende onder uw aandacht: 

De Bauxite Maatschappijen Suralco en Biliton zijn uit Suriname vertrokk2.n waarbij 

de gronden die zij in beheer hadden, hebben overgedragen aan de Staat 

Suriname. De gemeenschap van Para, heeft als onderdeel van de inzet van de 

verdere decentralisatie gedachte hierop geanticipeerd en het terrein, groot 

ongeveer 17 ha, gelegen ten oosten van de Indira Ghandiweg, aan de overzijde 

van het weggedeelte gelegen tussen de Suralcoweg en de Groenhartweg, 

voortbestemd voor een scholen complex, sportfaciliteiten, ondernemingen, 

kantoren van nutsbedrijven en de woning bouw. Deze plannen zijn reeds sedert 

2014 ontwikkeld en voorgelegd aan de Ministeries van Onderwijs en ROGB. 

Onlangs is de gemeenschap van Para opgeschrikt door het gegeven dat er 

landmeters althans personen die namens landmeters opmeetwerkzaamheden 

verrichten, bezig waren op voornoemd terrein. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

het bedoeld perceelland is uitgegeven aan Stichting Swit Sabana Watra(productie 

1- kkf uittreksel stichting Swit Sabana Watra). Bedoelde stichting heeft de 

opdracht gegeven om grenspalen aan te brengen. 

M1N. v, 



Deze vermeende uitgifte, indien volgens de wettelijke procedure verlopen, druist 

frontaal in tegen de belangen van de gemeenschap van Para. 

Middels dit schrijven vraag ik u het daarheen te willen leiden dat de uitgifte c.q. 

het verstrekken van bereidsverklaring(en) danwel toewijzingsbeschikking(en) op 

bedoeld perceel per onmiddelijke ingang wordt stopgezet of althans dat de reeds 

uitgegeven bereidsverklaring(en) danwel toewijzingsbeschikking(en) wordt 

opgeschort in het belang van de gemeenschap van Para. Het doen van onderzoek 

naar de wettelijk vastgestelde procedure die vooraf gegaan zou moeten zijn aan 

deze vermeende uitgifte zou hierbij de leidende maatstaaf moeten zijn. 

Uw reactie binnen afzienbare tijd afwachtend verblijf ik, 

Namens de gemeenschap van Para, 

Patricia Sanches 

Tel. nummer 8830329 

c.c. Direkteur R.O.G.B. 

O.D.G. 
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Blad: 1/1 

Datum van 	 )ct 	08 april 2020 

Naam van de 

Plaats van 	-- 

Bezoekadres 

Datum van de 
oprichting 
VVijze van oprn.-•L 

ST CHTING SVVIT SABANA WATRA 

St Luciastraat 43, Paramaribo 

St. Luciastraat 43, Paramaribo 

17 januari 2020 

Mr Jamila Anurekha Jadnanansing, notaris, residerende te Paramaribo 

Doel 	 De Stichting heeft ten doel: 
Het beheren en administreren van roerende- en onroerende goederen, 
zaken en rechten, hetzij als gevolmachtigde van de eigenaar, hetzij door 
P:e goederen. zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden 

aile eigenaarsbevoegdheden, alsook die tot vervreemding en 
bezwaring. 

Bestuurder(s) 

(1) 

Familienaam, 	 jAP-A-JOE, Davny Valentia 

Geboortedatuf 	 10 maart 1990 

Datum van aa:TJ 	 08 april 2020 

Functie 	 Voorzitter 



Çf 

Kaart aantonendé -de verdeting van een komplex 
land, aangeduid met de letters ABCDEFGH j K, 
in 96 delen, genurnmerd van 1 thn 96, gelegen in het 
distrikt Para, aan de Oost zijde van de Indira 
Gandh iweg N 

De vermoedelijke opperMakte der delen zijn bij de 
respectieve nummers aangegevert 

Ten verzoeke van belanghebbende heb ik deze 
kaart vervaardigd. 

\c-Q.  

N 

w e g 	 N„,\NN7/  
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t o 
B 	 \ 
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Paramaribo, 21 januari 2015. 

De Landmeter in Suriname, 
lio. rer. reg. R. I. Amelo Lcs. 

Schaal 1:4000.-  
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