Overliggend Waterschap Multi – purpose Corantijn Project
ArGis Coaching voor het maken van een Legger

Foto: Dhr. R. Nageswar, Mej. R. Bishesar, dhr. S.
Renfurm en dhr. O. Small

Op 18 december 2015 is een aanvang gemaakt met de verdere coaching van medewerkers van de afdeling Waterbeheersing om via het software ArcGis programma
zich verder te verdiepen in de gebruiksmogelijkheden ervan. In verband met de
aanmaak van leggers is deze follow up training van zeer groot belang. De beschikbare data welke uit het veld zijn verzameld, word via dit programma verder verwerkt. Vermeldenswaard is dat in de maand augustus 2015 reeds een basis ArcGis
training werd verzorgd en het bovenstaande als verdere follow up activiteit wordt
uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat OWMCP een eigen GIS afdeling opzet.
Het personeel wordt behalve uitgebreid ook extra getraind.

Verzekeringsmaatschappijen bezoeken Wakay

Water kwantiteitsmetingen

Foto : De heren Ch. Bhulai en O. Small plaatsen
peillaten.

Het zal de gemeenschap van Nickerie wel zijn opgevallen dat OWMCP op diverse
locaties Thalimedes instrumenten en peillatten heeft geplaatst. Door het verzamelen van zoveel mogelijk hydrologische data middels onderzoek en veldmetingen
wordt de kennis van het watersysteem verder vergroot. Vooral gedurende deze
pompperiode worden de waterstanden nauwgezetter gevolgd. Hiermee wordt een
aanzet gegeven om gestructureerd de dataverzameling ter hand te nemen. Voor de
ontwikkeling van een waterbeheersingsmodel zijn deze gegevens onontbeerlijk.
Helaas zijn er niet voldoende of helemaal geen historische data beschikbaar is. Met
het opzetten van een netwerk van meetstations wordt een aanzet gegeven de data
verzameling structureel ter hand te nemen. In het kader hiervan wordt ook speciaal
personeel hiervoor ingezet. Op de gemeenschap wordt dan ook een dringend beroep gedaan mede te helpen erop toe te zien dat onverlaten niet aan de meetstations
aankomen.

Commissie Waterschappen werkt aan keuren voor alle waterschappen
Vanaf het jaar 2015 is de Commissie waterschappen intensief bezig met de besturen van
de Inliggende waterschappen. Het doel ervan is de bestuursleden te ondersteunen en motiveren vaker in contact te komen met hun belanghebbenden. Een van de prioriteitsgebieden is om te komen tot een goedgekeurde keur voor elk inliggende waterschap. De commissie ondersteunt de waterschappen bij de mobilisatie ten behoeve van het organiseren
van een vergadering van belanghebbenden. Hierbij is de behandeling van de conceptkeur
het belangrijkste agendapunt. Zo kan dan de keur ter goedkeuring worden gepresenteerd.
De eerste vergadering van belanghebbenden is gehouden te OS Longmay school met het
Inliggende Waterschap Longmay en Paradise. Jammergenoeg waren slechts 12 belanghebbenden komen opdagen, waardoor een 2e vergadering moest worden gehouden. Bij de 2e
vergadering waren 17 van de 604 belanghebbenden aanwezig. Ingevolge de bepalingen
van het Staatsbesluit is voor de 2e vergadering geen quorum vereist om de vergadering
voort te zetten en de nodige besluiten te nemen. De gepresenteerde concept keur is na
wat discussies door de aanwezigen aangenomen.

Foto: De vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen Self
Reliance, Fatum en Parsasco te Wakay

Op 10 december 2015 heeft een vertegenwoordiging van de
verzekeringsmaatschappijen Fatum, Self Reliance en Parsasco een bezoek gebracht aan Wakay. Het doel van dit bezoek
was om een taxatie te maken van de opstallen die zich bevinden op het Wakay-complex. De groep werd op deze trip
begeleid door de directeur van OWMCP, dhr. R. Small. Op
het emplacement hebben de vertegenwoordigers de gelegenheid gehad om opmetingen te doen. Een van de maatschappijen heeft al een offerte uitgebracht en de verwachting
is dat vroeg in 2016 de andere bedrijven ook een offerte zullen uitbrengen. Hierna zal een selectie worden gepleegd en
het besluit worden genomen welke verzekeringsmaatschappij het complex tegen brand zal verzekeren. Deze activiteit
is geschied op advies van de Centrale Lands Accountant
Dienst. Met de taxatie van de verzekeringsmaatschappijen
kan de waarde van het pompgemaal en de andere opstallen
op de juiste wijze worden verwerkt in onze jaarverslagen.

Wakaypompen wederom opgestart
De Wakay pompen zijn op 17 november 2015 rond 14.15
uur in werking gesteld ten behoeve van de najaarsinzaai
2015/ 2016. In feite zouden de pompen veel eerder opgestart moeten worden conform de ingestelde inzaaiperiode
door LVV van 01 november 2015 tot en met 31 december
2015. Hoewel er op Wakay brandstof in voorraad was, is
gemeend de pompen niet op te starten aangezien er geen
garantie was, dat de brandstofbevoorrading op tijd zou
plaatsvinden. Bij de huidige aanhoudende droogte gaat zeker
minimaal 600.000 liter brandstof mee gemoeid voor dit
seizoen. Op aandrang van de boerengemeenschap en na
overleg met het ministerie van LVV zijn de pompen toch
opgestart. Aangezien de tijdige bevoorrading uitbleef moesten de pompen voor 3 dagen stilgelegd worden. Door interventie van de minister van Regionale Ontwikkeling, Mr.
Edgar Dikan, konden de pompen weer opgestart worden.
Vanwege het beperkte budget vindt hierover een intensieve
afstemming plaats met de minister om de brandstofleveringen gedurende het gehele seizoen te garanderen. Hierbij
moet ook de brandstofleverancier worden genoemd, die
vooruitlopend op de financiële afhandeling ook zijn medewerking heeft verleend. Tegen de achtergrond van de huidige situatie worden door alle instanties in Nickerie (de DC,
het ministerie van LVV, landbouwers organisaties en
OWMCP) een dringend beroep gedaan op de landbouwers
om heel zuinig om te gaan met water.
Alles over water in Nickerie

Over water in
Nickerie

Studente Wageningen Universiteit doet presentatie over de Waterkalender
Foto: Het bestuur van Paradise en
Longmay

Foto: Enkele belanghebbenden van het
Waterschap Paradise en Longmay op de
Vergadering van Belanghebbenden

De studente Mariliese van Raaij van de Universiteit van Wageningen (WUR) heeft gedurende 3 maanden stage gelopen bij OWMCP. Haar afstudeer project verschaft inzicht in de
mogelijkheid voor het introduceren van een waterkalender in Nickerie. Op 09 december
hield zij voor het OWMCP en andere belangstellenden een presentatie over de stageperiode. Hoewel het een complexe aangelegenheid is waar vele randvoorwaarden aan verbonden
zijn, zijn alle betrokken stakeholders het erover eens dat de waterdistributie aan regulering
toe is, vooral gedurende de droge seizoenen. Vanwege o.a. de langdurige droogte, slecht
functionerende sluisdeuren en onzekere start van de pompperiode moet een voorgenomen
pilot tot het volgende najaar seizoen worden uitgesteld. Desalniettemin is reeds nuttige
informatie beschikbaar die verder door de studente bij de afronding van haar studie zal worden uitgewerkt. Haar afstudeerscriptie zal te zijner tijd worden ter beschikking worden gesteld van OWMCP.

Foto: Dhr. R. Small, mevr. A. Pawirodikromo
en Mariliese van Raaij
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Op 03 december 2015 vond op verzoek
van het Overliggend Waterschap MCP
een gesprek plaats tussen de minister van
Regionale Ontwikkeling, Mr. Edgar Dikan en de directeur van OWMCP, de
heer R. Small. Dit gesprek werd ten
kantore van de bewindsman in Paramaribo gevoerd. Informaties m.b.t. de ontwikkeling van waterschappen zijn duidelijk uiteengezet. Bij die gelegenheid
werd aan de minister het Jaarplan 2015
van OWMCP alsnog aangeboden, alsmede andere relevante documenten. De
directeur van OWMCP kreeg de ruimte
om de documenten toe te lichten. Het
ging hierbij om een samenvatting van het
EU project, een nota over de zienswijze

m.b.t. de ontwikkeling van waterschappen in
Suriname, een prognose over de padie inzaai-/
pompperiode. Op grond van de reacties van de
bewindsman mag het gesprek gerust zeer nuttig worden genoemd. Ook in de periode hierna
vond frequent overleg plaats tussen de minister
en de directie van OWMCP.
Infomercial overzicht
De afleveringen over water in Nickerie kunt u
volgen op de volgende televisiestations :
Op elke 1ste zondag van de maand is er een
nieuwe aflevering te zien via: 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

Afsluiting van het jaar 2015

Foto: jaar afsluiting met een toespraak van de
directeur aan het personeel

Zoals ieder jaar het geval is houdt het OWMCP een jaar afsluiting. Alle personeelsleden hebben hun bijdrage geleverd om de afsluiting tot een groot succes te maken. In
het kader hiervan heeft de directeur een toespraak gehouden en stond stil bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hij stond ook stil bij de financiële situatie waarmee het OWMCP het afgelopen jaar mee geconfronteerd werd. Ook het jaar 2016 zal
niet gemakkelijk zal zijn, voorspelde hij. Op grond hiervan zal het management een
beroep blijven doen op alle medewerkers. De directeur bedankte allen voor het gestelde vertrouwen. Door gezamenlijke inspanning van het totale personeel zijn ook
tastbare resultaten geboekt. Goede communicatie en samenwerking onderling zal de
basis moeten zijn voor succes. Elf medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst ontvangen en de meest gemotiveerde medewerker van het jaar werd beloond. Hierna
mochten de OWMCP-ers gezellig het jaar afsluiten met een hapje en een drank.

Employee of the year

Foto: Dhr. D. Kisoensingh
krijgt een certificaat ter ere
van zijn prestatie

Ieder jaar wordt er bij het Overliggend
Waterschap MCP gekeken naar de
meest gemotiveerde medewerker. De
medewerkers worden het heel jaar door
het managementteam en medewerkers
geobserveerd. Tot grote verrassing van
betrokkene werd de heer D. Kisoensingh tot de meest gemotiveerde medewerker van het jaar 2015 uitgeroepen.
De directeur heeft er een traditie van
gemaakt om persoonlijk zijn best gemotiveerde medewerker te belonen met
een enveloppe met inhoud. Van
OWMCP heeft hij een oorkonde ontvangen.

C.A.O 2011 aangepast en ondertekend
Op 30 december 2015 heeft de ondertekening van de aangepaste versie
van de C.A.O. 2011 plaats gevonden. De partijen die dit ondertekend hebben zijn het dagelijks bestuur van de bond van OWMCP, de
secretaris/ penningmeester van het
bestuur en de directeur van het waterschap.
Deze plechtigheid vond
Foto: Het bestuur en de bond van
plaats in aanwezigheid van het maOW MCP ondertekenen de aangepaste C.A.O 2011
nagement- team van OWMCP te weten dhr. A. Lila, dhr. M. Raghoenandan en dhr. H. Karijoikromo. Ook waren er enkele leden van het
bestuur aanwezig. Na de ondertekening van de aangepaste
C.A.O. vonden de jaarsluitingsactiviteiten plaats.
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Technici Wakay pompstation getraind

Foto: Managementleden van
het OWMCP, de trainers van
CHEEC en de deelnemers

Op 18 december 2015 zijn certificaten uitgereikt aan totaal 11 deelnemers

voor de training “Werking en Onderhoud Dieselmotoren en Waterpompen
”en “ Veilig Werken met Machines”. Deze training wordt volledig verzorgd
te Wakay gedurende de periode 19 tot en met 23 oktober 2015 jl. door Ca
ribbean Heavy Equipment Education Center (CHEEC). Volgens het management team van OWMCP is het voor het eerst sedert het bestaan van
OWMCP zo’n grote groep technici getraind ten behoeve van Wakay. Heel
bijzonder is dat het grootste deel van de participanten een nieuwe generatie
van medewerkers zijn. De voorgangers zijn bijna allemaal al met pensioen .

Alle sprekers benadrukken het belang van goed onderhoud van de faciliteiten
te Wakay. Het Wakaypompgemaal wordt aangemerkt als het hart van
OWMCP en de rijstsector in Nickerie. Het bedrijf is zich ervan bewust dat
het upgraden van de kennis en kunde van de technici een belangrijk gegeven

is om zowel de duurzaamheid als de kwaliteit van de activiteiten te kunnen
garanderen. Na een periode van ± 3 maanden zal geëvalueerd worden hoe

de performance is van de trainees. Hierop kunnen dan follow up trainingen
worden afgestemd. Gezien de motivatie en het enthousiasme van de trainees

is er voldoende vertrouwen in onze medewerkers dat het beheer en onderhoud van het gemaal duurzaam kan worden gegarandeerd. Namens de trainees sprak de hr. Padarath Ruben zijn waardering uit over de kwaliteit van
Water Weetjes
de training en is ervan overtuigd dat hetgeen wat is overgedragen aan kennis
van onschatbare waarde is voor de garandering van de continuïteit van de
Zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water
bedrijfsactiviteiten te Wakay. Ook vanwege de opkomende technologische
ligt in Antarctica.
en ICT mogelijkheden zijn verdere trainingen onontbeerlijk om deze ontwikkelingen te kunnen bijbenen.

