
15 Infrastructuur 
 Commetewane brug in gebruik genomen 

Times  

12 sept 2005 

Foto.Door het knippen van het lint door vice-president Ramdien Sardjoe 

,werd de Commetewanebrug officieel in gebruik genomen. 

  

 Herinrichting  dr. Sophie Redmondtsraat 

Times  

23 sept 2005 

 

De Raad van Ministers heeft in zijn vergadering van 21 september het voorstel 
van het ministerie van OW  t.a.v.de herinrichting van het gedeelte van de dr. 
Sophie Redmondstraat tussen de F.Derbystraat en J.A.Pengelstraat , 
goedgekeurd in verband met te treffen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van 
de residentie van de Amerikaanse ambassade aan de dr.Sophie Redmondstraat 
no. 129.  

  

 Bouw brug bij Uitkijk hervat 

DWT 
21. 08. 08 

De bouwwerkzaamheden voor de bouw van een nieuwe betonnen brug bij 
Uitkijk zijn hervat. De werkzaamheden waren voor lange tijd stopgezet, omdat de 
aannemer wachtte op de plaatsing van geleidingswerken. Hiervoor waren stalen 
buizen nodig, die geïmporteerd moesten worden die volgens OW heel wat tijd in 
beslag heeft genomen. 

  

 Dalian krijgt lateriet concessies 

DWT 
22. 08. 08 

De Chinese wegenbouwer Dalian heeft van de regering twee concessies voor 
lateriet en één voor steenslag gekregen. Het bedrijf krijgt de concessies zodat de 
uitvoer van het Dalian ΙΙΙ programma, waarin ruim 500 km aan weg moet worden 
geasfalteerd, niet in gedrang komt en de deadlines worden gehaald.   

  

 Bruggenbouwproject OW vordert 

23 nov 2005 

 

De projectmanager van het bruggenbouwproject, Prishad Parmessar, hoopt 
binnen 36 maanden 30 bruggen te hebben opgeleverd. De Commetewanebrug is 
reeds opgeleverd.De brug over de Carolinakreek wordt momenteel 
hersteld.Tegelijkertijd wordt ook een aanvang gemaakt met de bouw van de 
brug over de Spoorsloot.Op programma staan onder andere de bouw van de 
bruggen te Uitkijk naar Hamburg, het Saramaccakanaal, de Cotticarivier en het 
Magentakanaal.Dit project is in maart door het Ministerie van Openbare Werken 
gestart. 
SA  

 
 
Bruggenbouw USD 2 miljoen duurder 

DWT 
29-Mar-08 

Er wordt 1.2 miljoen USD vrijgemaakt voor verdedigingswerken aan de brug te 
Uitkijk-Hamburg. Deze werken moeten voorkomen dat de brug wordt 
aangevaren. Volgens VP zijn de kosten voor deze brug duurder, omdat de 
Saramaccarivier (Uitkijk) dieper is dan de S 

 

 
 Wij zijn op schema 

DBS 
10-Apr-08 

De bouw van de 27ste brug is op schema volgens Min OW. Gestreefd wordt om 
tegen eindapril af te ronden 



 

 Asfaltering weg naar Southdrain eindelijk in zicht 

 Startsein asfaltering Hamburg – Groningen gegeven 

DBS 

1 dec 2005 

 

Vice-President Ramdien Sardjoe heeft de vorige week het startsein gegeven 
voor de asfaltering van de 18 kilometers lange weg van Hamburg naar 
Groningen in het district Saramacca.De minister van Openbare Werken, 
Ganeshkoemar Kandhai, zei dat als onderdeel van dit plan medio 2006 de 
bouw van de brug te Uitkijk hervat zal worden.   
 

 
 
Startsein asfaltering Afobakaweg 

Times  
1-Aug-08 

Vanmiddag om 13.00 uur wordt het startsein gegeven voor de asfaltering van de 
Afobakaweg in Brokopondo waarbij vicepresident Ramdien Sardjoe en president 
Ronald Venetiaan ook aanwezig zullen zijn.Districtsbewoners zijn echter 
ontevreden omdat ze vinden dat een bepaalde coalitiepartij alles wil claimen. 

 

 

 Dijken Coronie en Commewijne volgend jaar 

DWT 

5 okt 2007 
1. Dijken Coronie en Commewijne volgend jaar 
De bouw van dijken in Coronie en Commewijne zal in het eerste kwartaal van 
2008 aanvangen. De bouwkosten bedragen resp. 29 mln. en 53 mln. euro. Er 
moet een studie plaatsvinden die elke negatieve en positieve gevolgen die de 
bouw van deze dijken zal hebben moet uitwijzen. 

 
  

 Ontwikkelingsplan Paramaribo volgens prioriteit uitvoeren 

  
 regering investeert US$ 215 miljoen in ontwatering en asfaltering 

DWT 
15-Apr-08 

Er is een contract getekend voor de complete ontwatering van Groot-Paramaribo 
en het asfalteren van belangrijke wegen 

  

 

 

DBS 

24 feb 2006 

 

Op basis van prioriteitstelling zal de regering uitvoering geven aan het pas 
samengesteld Ontwikkelingsplan voor Paramaribo.Bij de uitvoering van dit plan 
dienen we realistisch te blijven, zei vice- president Ramdien Sardjoe, die gisteren 
de districtsraad van Paramaribo op beleefdheidsbezoek had.De raad heeft bij 
deze gelegenheid het stadsontwikkelingsplan voor Paramaribo aangeboden aan 
de vice- president.Het ontwikkelingsplan omvat verschillende facetten zoals 
huisvesting, transport, verkeer en economie. 
Lloyd Djendje 

 
 

 Regering ondertekent weer financieringsovk met Dalian 

TOS 
21-Feb-08 

Een bancaire delegatie uit China vertoeft in Sur.om financieringsovk te 
ondertekenen voor de uitvoering v.Dalian asfalteringsproj./ 500 km aan 
wegen wordt geasfalteerd, waarvan 250 km bestemd is voor binnenl./ VP 
Sardjoe zegt dat de top zich ook heeft geb. 



 

 Suriname en China beklinken US$.200 milj "asfaltlening" 

DWT 
21-Feb-08 

Sur.gaat een leningsovk van 200 milj.US$ met China aan voor asfaltering 
Afobakaweg en additionele 250 km v.h. wegennet in stad, districten en 
binnenland/ vindt plaats binnen het zgn. Dalian III proj./ondertekening vindt 
morgen plaatst o.h.Kabinet v.d.President. 

 

 Studie  naar sociale invloed grote asfalteringsprojecten 

DWT 
18-Mar-08 

Asfaltering weg Paranam-Afobaka wordt een belangrijke ondersteuning voor 
partic.sector die in die geb.econ.activiteiten zal ontplooien/vandaar dat IDB  
inspanningen v.d.regering ondersteunt e.d.studie naar soc.-econ.invloed v.d.te 
asfalteren wegen financiert. 

 

 Investeringskosten West-Suriname nu US$ 5 miljard 

DWT 
19-Mar-08 

Alcoa's investeringskosten voor West-Sur.zijn gestegen naar ruim 5,1 miljard 
US$/ belangrijkste oorzaak: turbulente wereldeconomie en stijging 
constructiekosten met 70%/ hoewel Alcoa de regering uitdrukkelijk heeft 
voorgehouden niets te voelen voor een gei 

 

 Start bouw nieuw archiefgebouw 

 
5 oktober 
2007 

Na tien jaar voorbereiding start bouw nieuw archiefgebouw: Over twee 
weken start bouwbedrijf Kiesel met de bouw van een nieuw archiefgebouw aan de 
Jagernath Lachmonstraat. Voor een totaalbedrag van 4.2 mln. euro moet binnen 
achttien maanden dit gebouw zijn opgezet en ingericht.  Het contract daartoe is 
gisteren op het Ministerie van OW getekend. 

 
 

Archiefmateriaal van belang voor natievorming(foto 

DBS 

19 dec 2005 

 

Vice-president ,Ram Sardjoe ,acht het van eminent belang voor de natie dat 
het verdwenen archiefmateriaal wordt teruggehaald. Het archiefmateriaal van 
dit land ,of het nou voor de Hindostaanse immigratie is dan wel voor een ander 
bevolkingsgroep ,is van belang voor het hebben van een idee van de werkelijke 
stand van onze natie en is daarbij bepalend voor de eenheid van de 
natievorming’, aldus Sardjoe. 
Bianca Bourne  

 
 

 Bouw nieuwe transmissie lijn vordert 

DWT 

23 dec 2005 

 

De nieuwe transmissielijn aan de Martin Luther Kingweg wordt volgend jaar 
januari of midden februari opgeleverd aan de Energiebedrijven SurinameDe EBS 
heeft 2 jaar geleden een overeenkomst gesloten met India om de nieuwe 
transmissielijn te bouwen. 

 

  
 

 



 

 VP pakt kwestie Nieuwe Haven serieus op 

 Politieke steekspelletjes bij startsein asfaltering Afobakaweg 

  

 


