
De bestuursverkiezingen die waren gepland 

voor 16 januari 2015, zijn afgelast. Kort 

nadat de verkiezingen werden aangekon-

digd, bleek dat er een sterke lobby werd 

verricht. Dit was erg verontrustend. Er ont-

stond tweedracht in verschillende besturen 

van inliggende waterschappen. Er werd ook 

al op verontrustende wijze campagne ge-

voerd. In samenspraak met de districtscom-

missaris van Nickerie, de heer W. Joeloem-

singh en de voorzitter van de Commissie 

Waterschappen Nickerie, de heer G. van 

der Kooye MSc, is er een gesprek geweest 

met de minister van Regionale Ontwikkeling,  
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Inliggende waterschappen bezoeken Wakay 
De inliggende waterschappen 
Hamptoncourt, Nanni – Bruto, 
Euro Zuid en Uitbreiding Henar 
1 & 2 brachten op 14 novem-
ber 2014 een oriëntatiebe-
zoek aan Wakay. Het is de 2e 
groep van inliggende water-

schappen die een bezoek 
brengt aan het pompgemaal 
Wakay. Het ligt in de bedoe-

ling dat alle waterschappen 
beurtelings een bezoek brengen 
aan het Wakay complex. De 

inliggende waterschappen werden vergezeld van het manage-
mentlid August Lila. De personen hebben ter plaatse een rondlei-
ding en een uiteenzetting gehad over de activiteiten van de 
medewerkers te Wakay. Vrijwel alle bestuursleden waren erg 
onder de indruk van het machtige bouwwerk en vooral de grote 
pompen die ervoor zorg dragen, dat de irrigatiewatervoorzie-
ning in  Nickerie is gegarandeerd. 

Het OWMCP heeft een 
aantal personen in aan-
merking doen komen voor 
een vaste aanstelling, na-
dat ze een aantal jaren 
hun krachten  gegeven 
hebben aan de organisa-

tie. Het gaat in deze om 
14 personeelsleden die  in 
vaste dienst zijn genomen. 
Zij voldeden aan de ge-
stelde criteria om hiervoor 
in aanmerking te komen.  
Binnenkort zullen ook twee personen de dienst vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst verla-
ten. Het gaat in deze om de medewerkers A. Mohan en B. Te-
wari. De heer S. Goodett verlaat per 31 december 2014 op 
eigen verzoek de dienst. OWMCP bedankt deze personen 
voor hun inzet en wenst hen verder veel succes toe. 

Personeelsinformatie 

Foto:  Dhr. Ruben Padarath geeft de leden 
van de besturen  van inliggende water-
schappen een rondleiding  te Wakay 

Foto: Personeel OWMCP tijdens een bedrijfsbe-
zoek aan Staatsolie 

Foto : Het gebouw van het Overliggend Waterschap MCP 

Mr. Stanley Betterson. Hij deelde de bezorgd-

heid van OWMCP en van de districtscommissaris 

en nam het besluit om over te gaan tot benoe-

ming van een nieuw overgangsbestuur voor 

OWMCP. Hiermee zal meer ruimte gecreëerd 

worden bij de belanghebbenden van het Over-

liggend waterschap MCP om binnen eigen gele-

deren te zorgen voor de nodige rust. Het is te 

verwachten dat dit bestuur voor het einde van 

januari 2015 zal zijn geïnstalleerd. Vermeldens-

waard is dat het huidige bestuur vanaf novem-

ber 2003 aanzit.    
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Biologisch onderhoud 

Waterkwaliteitsmetingen op diverse locaties 

De traditionele jaarafslui-

ting van OWMCP is op 30 
december 2014 gehouden. 
Directeur R. Small heeft zo-
als gebruikelijk een terug-
blik gegeven over 2014 en 
sprak daarbij zijn volledige 
tevredenheid uit over de 

positieve resultaten die zijn 
geboekt. Hij noemde o.a. de 

oprichting van het Waterplatform Nickerie, waarin alle 
actoren die te maken hebben met waterbeheer vertegen-
woordigd zijn, werd genoemd. In zijn dankwoord toonde 
de directeur zich tevreden over de inzet van het totale per-
soneel. Hij hoopte, dat in het nieuwe jaar  weer hierop kan 
worden gerekend. Helaas vertoefden op die dag enkele 
medewerkers te Wakay. Zij moesten de pompen te Wakay 
draaiende houden. 

Jaarafsluiting 2014  

Ontwikkeling Waterkalender 

Het huidige bestuur van het 
Overliggend Waterschap MCP 
onder voorzitterschap van de 
heer Ir. M. Hindori heeft in het 
afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het op papier zetten van de  
toekomstvisie van OWMCP.  
Onder de naam “ Vision 2030” 
zijn de toekomstvisie, de doel-

stellingen en de strategieën van 
de 

Als onderdeel van thema 2 van het EU project zijn waterkwaliteitsme-
tingen aangevangen. Er is inmiddels een aantal watermonsters op 
diverse meetlocaties genomen. Voor analyse worden deze naar het 
Centraal Laboratorium in Paramaribo gestuurd. De bedoeling is dat 
er ook in het jaar 2015 deze activiteit zal worden voortgezet. Deze 
metingen worden door 2 personeelsleden van de afdeling waterbe-
heersing uitgevoerd. Hiervoor hadden zij tijdens de laatste Neder-
landse missie in Suriname een training gevolgd van mevrouw Anne-
marie Kramer van het Waterschap Rijn en IJssel. 

OWMCP produceert “ Vision 2030”   

Uitreiking oorkonden  
Elk jaar worden er bij OWMCP  
oorkonden uitgereikt aan perso-

nen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de organisa-
tie. Dit jaar viel de beurt aan 
mevrouw Aisa Pawirodikromo 
om gekroond tot de “meest ge-
motiveerde medewerker van het 
jaar 2014”. Ook de enthousiaste 
medewerker D. Kisoensingh 
werd genoemd.  De aannemer 
Rico Balwantgir mocht een oor-
konde in ontvangst nemen als blijk 
van waardering voor zijn uitmun-
tende prestatie bij de uitvoering 
van het onderhoud van het Coran-
tijnkanaal.  

In het kader van Thema 2 van het EU-project “Capacity building for inte-
grated water management in Nickerie”, is de heer Rob Tijssen (Waternet, 
Amsterdam) in de maand december wederom naar Suriname afgereisd. 
Het bezoek was in het belang van het ontwikkelen van een waterkalen-
der voor het district Nickerie. De inliggende waterschappen waren hierbij 
uitgenodigd om na te gaan hoe zij staan tegenover het instellen van een 
waterkalender, waarbij waterdistributie beurtelings plaatsvindt. Vooral 
in perioden waarin er een schaarste aan water is, zal zo een beurtsys-
teem onontbeerlijk zijn.  Alle bestuursleden van de waterschappen waren 
positief gestemd en ze zijn het met elkaar eens dat er een betere orde-
ning moet komen bij de distributie van het irrigatiewater. Diverse voor-
stellen zijn dan ook hieruit voortgekomen. Benadrukt werd dat hard ge-
werkt moet worden aan een verdere bewustwording met betrekking tot 
watergebruik. De resultaten worden verder uitgewerkt en deze zullen 
wederom ter discussie worden aangeboden aan alle stakeholders. 

organisatie voor de komende jaren op papier gezet. Dit document 
is tot stand gekomen na maandenlange beraadslagingen, waarbij 
op verschillende momenten discussies hebben plaatsgevonden met 
de Nederlandse partners van OWMCP. Het ligt in de bedoeling 
dat alle autoriteiten en alle partners van OWMCP over een exem-
plaar van dit document zullen beschikken. Vision 2030 gaat per 
01 januari 2015 in werking. Vermeldenswaard is dat eerder ook 
het “Meerjarenprogramma 2010— 2014” van OWMCP was ge-
produceerd.  
 
 

 Foto: Dhr. Rob Tijsen  presenteert 
hoe de  distributie van irrigatiewater 
kan plaatsvinden volgens een water-
kalender 

Foto van links naar rechts: Dhr. C. Bhulai,  dhr. 
R. Poeran, mevr. A. Kramer ( Nederlandse 
missie) en dhr. Nageswar  op het veld . 

Foto:  Personeelsleden OW MCP tijdens 
de oudejaarsviering 

Foto 1: van links naar rechts: Dhr. R. Small, 
Raashnie Bishesar  en aannemer R. Balwantgir. 
Foto 2: directeur R. Small en Aisa Pawirodikromo 

Foto: Dhr. H. Karijoikromo met een 
exemplaar van ‘Vision 2030’ in handen 


