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Voor wat betreft onderhoud van het Corantijnkanaal, mag worden vermeld, dat de
aannemer, de heer Rico Balwantgir voortreffelijk werk verricht. Het kanaal ziet er al
geruime tijd goed onderhouden uit. Het
contract met deze aannemer werd vorig
jaar nog verlengd. Het onderhoud van
kunstwerken, is door het personeel verricht. Ook de weg naar Kamp 13 heeft een
onderhoudsbeurt gehad. Geplande activiteiten op het Wakay complex hebben vanwege
een gebrek aan financiële middelen helaas
geen voortgang gevonden. Aanleg van een
betegeld looppad naar de steiger, het kanaal
en een weide voor de geiten zijn begroot
voor 2015. Enkele zaken die toch dringend
uitgevoerd moeten worden zijn: renovatie
van de steiger en aanpak van de oeververdediging te Wakay. Het is goed te vermelden
dat er training van het personeel wel heeft
plaatsgevonden.

Nieuwsbrief Jaargang 6 editie no. 6
Dhr. A. Lila en enkele personen brengen een veldbezoek aan Wakay

Infomercial overzicht
De afleveringen over water in Nickerie kunt u
volgen op de volgende televisie stations :
Elke 1ste zondag van de maand is er een nieuwe
aflevering te zien RTV , SBS en Ishara. De herhalingen vinden steeds na het avond nieuws
plaats op de 3 televisie stations
 RTV: Dinsdag en Vrijdag na 20.00 u
 SBS : Maandag en Woensdag na 20.00 u
 Ishara : Donderdag en Zaterdag na 20.00 u

Nieuw Personeel aangetrokken te OWMCP

Foto: Van links naar rechts Dhr. D. Ganga, dhr. C.
Karijoikromo, dhr. A. Lila, dhr. R. Small, dhr. A. Alim
en rechts achter dhr. Jawalapersad bij de certificaat
uitreiking

In de periode augustus — oktober 2015 zijn 5 personen aangetrokken bij het Overliggend Waterschap MCP. De dienst beëindiging van enkele personeelsleden heeft
geresulteerd in het aantrekken personen. Dit geschiedde in overleg met de afdelingshoofden. Per 01 augustus 2015 is dhr. Eddy Jasatirta aangetrokken om de bewaking
te komen versterken en per 01 oktober 2015 zijn in dienst getreden: A. Alim, D.
Ganga, C. Karijoikromo en S. Ramesar. Laatstgenoemde persoon is te werk gesteld
op het kantoor te Nieuw Nickerie op de afdeling waterbeheersing, terwijl de 3 andere nieuwe medewerkers zijn aangetrokken voor de Afdeling Onderhoud en Bediening, alwaar zij de gelederen van de medewerkers te Wakay zullen versterken. Het
overliggend Waterschap OW MCP wenst deze nieuwe personeelsleden succes toe in
hun werk. Voor degenen die de dienst verlaten hebben wenst het Overliggend Waterschap MCP hen succes in hun verdere loopbaan.

Bestuursvergadering OWMCP
Op 28 november 2015 heeft het bestuur van het OWMCP zijn
reguliere bestuursvergadering belegd. Bij deze meeting is teruggeblikt op het haast afgelopen jaar. Er is ook gekeken naar de precaire financiële situatie, waarbij is vooruitgeblikt naar 2016. Van
groot belang is dat er verdere bezuinigingen doorgevoerd moeten
worden. Er is in 2015 met veel minder geld gewerkt en tal van
zaken die voor dit jaar waren geprogrammeerd niet zijn uitgevoerd. Afgesproken is dat er voor 2016 een realistisch plan zal
worden opgesteld. Aangezien het nu al vast staat dat er veel middelen beschikbaar zullen zijn, zal hiermee terdege rekening gehouden moeten worden. Begin januari 2016 zal het Jaarplan van dat
jaar aan het bestuur worden aangeboden,. Het ligt in de bedoeling, dat het bestuur van OWMCP dan bij elkaar komt om het
plan te bespreken, waarna goedkeuring kan plaatsvinden. Vast
staat dat wordt uitgekeken naar goede samenwerking.

Thema 1 EU project geëvalueerd
Het EU project ”Capacity Building for Integrated Watermanagement in Nickerie, West Suriname” zal in 2016 worden afgerond.
Binnen de verschillende themawerkgroepen wordt nu nagegaan
welke onderdelen van de thema's nog moeten worden uitgevoerd.
Bij de evaluatie van thema 1 staat vast dat er al een Waterplatform
is opgericht , dat vroeg in 2016 weer bij elkaar zal komen. Het
proces van begeleiding van waterschappen verloopt langzaam,
maar er worden wel stappen gezet. Twee belangrijke issues zijn:
het onderzoek naar watergelden/ waterschapsbelasting en de activiteiten om te komen tot een keur voor OWMCP. De organisatie
van verkiezingen voor OWMCP heeft in 2015 geen voortgang
gevonden en door de toenmalige minister van Regionale Ontwikkeling (RO) is gekozen voor een de benoeming van een bestuur.
Met de nieuwe bewindsman, Mr. Edgar Dikan, zal worden nagegaan hoe verder met deze materie zal worden omgegaan.
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Water Weetjes
Wist je dat de grootste zee op aarde de Grote
Oceaan (Engels: Pacific Ocean) is?
De grote Oceaan heeft een oppervlak van ongeveer 165 miljoen km² en beslaat daarmee
ongeveer een derde van het totale aard oppervlak. De gemiddelde diepte van de Grote
Oceaan is 4300 meter en op het diepste punt
is dit zelfs ruim 11000 meter.

Foto van links naar rechts: N. Plet, F.
Sitaram-Tjin –A-Sjoe, K. Maathuis, B.
Maggan, J. Rozenblad, S. Kurban en
A. Kanhai

In periode 22 oktober 2015 tot 7 november 2015 vertrok een missie bestaande
uit 6 personen te weten: dhr. S. Kurban, mevr. J. Rozenblad, dhr. A. Kanhai,
mej. B. Maggan, mevr. N. Plet en mevr. F. Sitaram-Tjin-A-Sjoe naar Nederland
om deel te nemen aan een programma genaamd Wetskills Water Challenge.
Wetskills is een internationaal evenement, waarbij verschillende personen uit
diverse landen bijeen komen om water gerelateerde onderwerpen breedvoerig te
bespreken en vervolgens op te lossen. Het oplossen van problemen moet op een
heel simpele manier geschieden en het moet out of the box zijn. Dit is de essencie van Wetskills. Aan dit onderdeel hebben 24 personen uit diverse landen zoals:
Suriname, Roemenië, Nederland, Egypt, Israël, Taiwan, China, Italië, Griekenland en Kosovo deelgenomen. Deze deelnemers zijn elk in een groep geplaatst,
waarbij elke groep een onderwerp kreeg om vervolgens op te lossen. De onderwerpen voor de waren: Case 1: Creating awareness to reduce drug residues in
water (Waterschap Groot Salland), Case 2: Design of the (waste) water infrastructure for IJburg Centrumeiland (World Waternet), Case 3: Railwaytracks
and Climate adaptation in the city of Rotterdam (VP Delta ), case 4: From solar
to salt – durable energy solutions for WML (WML, de waterleiding Maatschappij
te Limburg) en Case 5: A case for freshwater sustainable cheese (Universiteit van
Twente). De winnaar voor dit evenement was de groep met casestudy nummer
3. En het awareness project van de groep met de eerste casestudy wordt uitgevoerd. Dit is namelijk een grote aquarium met water en plastic pillen die mensen
erop moet attenderen geen medicijnen doorspoelen in het toilet, zomaar te gooien ( het terug brengen naar de apotheek) en niet te veel in te nemen, omdat 90%
weer via het lichaam in het water systeem terecht komt. Gelijk aan dit evenement
gekoppeld was de aquatech beurs (grote beurs in Europa op het gebied van water)
en de Amsterdam International Water Week (AIWW). De deelnemers participeren aan de wereld forum en enkele debatten tijdens de AIWW en zij mochten
ook de beurs bezoeken.

Overliggend Waterschap Multi – purpose Corantijn Project
Waterschappen worden geëvalueerd

Foto: R.Small, R. Nageswar, J. Rozenblad, H.
Cussel en H. Karijoikromo

In de periode 9 t/m 16 oktober 2014 is er een Nederlandse missie geweest. In het
kader van het EU– project heeft mevr. Hannekke Cussel een bezoek gebracht aan
het Overliggend Waterschap MCP. Het doel van deze missie is om in het kader van
Thema 1 een onderzoek te verrichten (tussentijdse evaluatie) naar het functioneren
van de inliggende waterschappen in Nickerie. Bij dit onderzoek zijn verschillende
waterschappen, organisaties, overheid instanties & boeren geïnterviewd. Het onderzoek heeft zij samen met dhr. R. Nageswar en mevr. J. Rozenblad verricht. Uit
het onderzoek zijn de factoren die het functioneren van de inliggende waterschappen belemmeren naar voren gekomen. Om het functioneren van de inliggende
waterschappen te bevorderen heeft de commissie waterschappen gemeend het
komend jaar 2016 de waterschappen te begeleiden en het ondersteunen bij hun te
verrichten taken.

SAMENWERKING STICHTING POLYTECHNIC COLLEGE IN DE MAAK

Foto: Polytechnisch College Suriname (PTC)

Bedrijf bezoek Brokopondo

Op 17 september 2015 heeft dhr. G. Grauwde van het Polytechnisch College
Suriname (PTC) een bezoek gebracht aan het OW MCP. Het doel van dit bezoek
is het opvangen van studenten om stage te lopen bij OWMCP. Het college kijkt
al jaren uit naar instituten in Suriname, die studenten kunnen opvangen voor een
stage plek. Nu daar er ook in het district Nickerie een PTC is, kunnen de Nickeriaanse studenten stage lopen in Nickerie. Nu worden voornamelijk studenten
uit Nederland en het NATIN-MBO bij OWMCP worden opgevangen. Het ligt in
de bedoeling dat er een overeenkomst wordt aangegaan met het PTC. Door dit
instituut is een conceptovereenkomst aangeboden, die te zijner tijd zal worden
ondertekend.

Bezoek minister Openbare Werken aan OW MCP
Op 29 oktober 2015 heeft de minister van Openbare Werken, de heer Siegfried
Wolff, een bezoek gebracht aan de Nannisluis. Bij dit bezoek werd hij vergezeld
door zijn directeuren S. Soman en A. Hassankhan, alsmede enkele onderdirecteuren. Op verzoek van de bewindsman heeft OWMCP, vertegenwoordigd door, directeur R. Small en de managementleden de heren August Lila en Hendrie Karijoikromo, een rondleiding verzorgd in het gebied. Het Surinam-kanaal is bezocht, waarbij de minister zelf wilde nagaan hoe de kunstwerken er uit zien. Ook
het Corantijnkanaal had de aandacht van de minister, waarbij de focus lag op de
staat waarin de kunstwerken zich bevinden. Daarbij is opnieuw geconstateerd, dat
het kunstwerk/ de overlaat te km. 33 dringend moet worden aangepakt. Tijdens
het bezoek is aan de bewindsman een exemplaar het “Masterplan for the supply and
distribution of irrigation water for agricultural production in the Nickerie district”
aangeboden. De minister van Openbare Werken was zichtbaar erg tevreden over
de informatie die via OWMCP aan hem is verstrekt. Afgesproken is, dat OWMCP
beschikbaar is, als er ondersteuning c.q. informatie-uitwisseling nodig is.

Foto: Medewerkers van het Overliggend Waterschap met familie
op een bedrijfsexcursie in Brokopondo

Op 19 - 20 september 2015 heeft het OWMCP een bedrijfsbezoek gebracht aan Brokopondo. Na het laatste bedrijfsbezoek aan Staatsolie N.V. in Saramacca, was beloofd, dat er
een nieuwe trip gemaakt zou worden. Deze keer is gekozen
voor het district Brokopondo. Het doel van dit bezoek was
duidelijk: de saamhorigheid bij het personeel te vergroten.
Personeelsleden hadden de ruimte om tenminste een familielid mee te nemen. Hiervan is gretig gebruik gemaakt.
Vermeldenswaard is dat ook het bestuurslid Bidia Maggan in
dit bedrijfsbezoek heeft geparticipeerd. De overnachting
vond plaats in het Koina Resort. De sfeer onder de participanten was erg goed. Er zijn verschillende bezienswaardige
plaatsen in Brokopondo bezocht, waaronder de Afobakkadam, het bestuurscentrum Brokopondo en Klaaskreek. De
commissie die het bezoek georganiseerd heeft bestond uit de
volgende personen: dhr. Hendrie Karijoikromo, dhr. August
Lila en mej. Raashnie Bishesar. De organisatie, maar ook het
personeel van OWMCP mag terugzien op een geslaagd bezoek.

Waterbeheersingsoverleg
Op 22 oktober 2015 heeft het reguliere waterbeheersingsoverleg plaats gevonden. Bij dit overleg zijn altijd OW MCP
en de 3 ministeries ( OW, LVV en RO) steeds aanwezig.
Maar ook vertegenwoordigers van waterschappen de heren
Ch. Dwarka en R. Jairam namen deel aan het overleg. Het
is gebruikelijk, dat in ieder geval voor aanvang van elke padie-inzaaiperiode de samenwerkende partners bijeenkomen
om de inzaaiperiode van padie voor te bereiden. Met de
participatie van de waterschap vertegenwoordigers wordt
de inbreng van waterschappen erkend en krijgen deze organisatie ook inspraak. Bij het overleg is gesproken over de
inzaaiperiode, die door LVV is gesteld van 01 november t/
m 31 december 2015. Door Openbare Werken is aangegeven, dat de begroting van dit ministerie drastisch is teruggebracht en dat op grond hiervan vele werken niet uitgevoerd
zullen kunnen worden. De gelukkige omstandigheid is, dat
de meeste primaire kanalen in een goede staat verkeren.
Onderhoud zal in de toekomst veel met menskracht plaatsvinden. De boerenvertegenwoordiging heeft gepleit voor
het opnieuw instellen van een veldinspectieteam. Producenten moeten volgens hun bewust gemaakt worden van de
waarde van water. Gepleit is voor het invoeren van een waterwet. Ook de instelling van een meldpunt, waar personen
uit de gemeenschap klachten kunnen deponeren over waterverspilling, moet worden overwogen.
Alles over water in Nickerie

Over water in
Nickerie

REVERSE LINKAGE PROJECT MOET RIJSTPRODUCTIE SURINAME VERGROTEN
Foto: de minister van OW, dhr. S. Wolff, op
veldbezoek met het management van OW
MCP en topambtenaren van het ministerie
van OW.

Nadat behoorlijk voorwerk is verricht, is er begin 2015 is door de Republiek Suriname en de Islamic Development Bank (IsDB)
een leningsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het Reverse Linkage Project. Doel van dit project is om de rijstproductie van Suriname te vergroten. Bij de uitvoering van het project zullen betrokken zijn: 1. het Malaysian Agriculture Research
and Development Institute (Marditech) uit Maleisië, 2. het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van Suriname,
3. het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON) en 4. het Overliggend Waterschap MCP (OWMCP). In het kader
van dit project bracht een delegatie van het bedrijf Marditech uit Maleisië en de Islamic Development Bank (IsDB) een bezoek
aan Suriname. De genoemde organisaties kregen hierna een uitnodiging voor het brengen een beleefdheidsbezoek aan Maleisië.
De heren Guido van der Kooye (LVV), Nareen Gajadin (ADRON) en Richenel Small (OWMCP) hebben dit oriëntatie bezoek
aan Maleisië gebracht in de periode 4 t/m 13 juli 2015. Er moet nog een startdatum worden bepaald van het project.

