
 21  Marktventers 

 Marktventers blijven wachten op bevredigend antwoord VP 
 Marktventers zullen vandaag desnoods op de stoep van vice-president Sardjoe blijven 

wachten op een bevredigend antwoord.Hij zou hen vrijdag beloofd hebben een 

oplossingsmodel aan te dragen voor het probleem van de illegale venters.De vp deelde de 

marktventers slechts mee dat hij vandaag een onderhoud zal hebben met de minister van 

Regionale Ontwikkeling en districtscommisaris Rudi Vyent ,marktmeester Blankendaal en 

minister Chandrikapersad Santokhi. 

 Marktventers schorten acties op (foto) 

20 dec 2005 

 

Marktventers die zich gistermorgen op de stoep van de regeringsgebouw 
verzamelden om hun ontevredenheid te uiten over de schade die zij lijden door 
het illegaal venten ,hebben hun protestacties tot nader order uitgesteld.Vice-
president Ram Sardjoe ,die de marktventers te woord stond ,zei dat er een 
permanent oplossingsmodel op tafel ligt. 
DR  

 

 

 Seri no dé zus 

21 dec 2005 

 

Door het in eerste instantie legaliseren van de illegale verkopers, zijn de 
verkopen op de Centrale Markt en de Vreedzaammarkt sterk teruggelopen, 
zeggen de legale verkopers.Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi 
die de illegale verkopers toestemming had verleend, is onlangs door de vice- 
president Ramdien Sardjoe teruggefloten. 
Filia Enser 

 

  

 

 

 Marktventers verheugd –Gedoogzone wordt opgeheven 
DBS 

21 dec 2005 

 

De regering heeft het besluit van minister Felisi tot instelling van de 
gedoogzone teruggedraaid.Vanuit het kabinet van de VP wordt gemeld dat het 
de bedoeling is dat nog deze week minister Felisi een gesprek heeft met 
Belangengroep Centrale Markt waarin hij haar officieel op de hoogte zal stellen 
van de opheffing van de gedoogzone 

  

 Vice- president spreekt volgende week met straatventers(foto 

 

DBS 

11 jan 2006 

 

Vice- president Ramdien Sardjoe zal de komende week gesprekken voeren met 
vertegenwoordigers van de straatventers om te geraken tot een oplossing waar 
deze personen na 15 januari hun waren te koop kunnen aanbieden.De 
bewindsman die zich op het moment dat de straatventers zich voor het gebouw 
hadden verzameld ,in vergadering was met de Raad van Ministers ,heeft extra 
tijd uitgetrokken om hen te woord te staan. 
Asha Bhagwat   

 
  

 Werkzaamheden terrein oude Ambachtsschool in verband met markt 



DBS 

21 feb 2006 

 

Vandaag tussen 08.00 uur en half negen wordt het terrein van de oude 
Ambachtschool aan de dokter Sophie Redmondstraat, allernaast Toria, 
opgeschoond en gereedgemaakt voor de straatventers om er markt te 
houden.Vanaf 27 februari kunnen zij venten op dat terrein. 
Humphrey Dundas 

 
  

 Werkzaamheden Nieuwe Markt in volle gang 

DBS 

24 feb 2006 

 

De plek naast Toria aan de Dr.Sophie Redmondstraat waar vroeger een 
ambachtsschool stond, wordt voor de illegale straatventers die nu de status van 
marktventers hebben gekregen, tot een markt omgetoverd.Nabbi Shaid, 
opzichter van het ministerie van RO afdeling Civieltechnische Dienst vertelde dat 
er twee tenten van 55 meter lang gebouwd zullen worden.Verder worden in 
opdracht van het ministerie 200 houten tafels geplaatst.   

 
  

 Sabitrie Gangapersad: ‘RO moet lijst van straatventers gebruiken’ 

DBS 

24 feb 2006 

 

Volgens Sabitire Gangapersad, afgezant van de vice- president, gebruikt het 
ministerie van Regionale Ontwikkeling de lijsten van de straatventers zoals die 
zijn ingeleverd door de straatventers zelf.Sabitrie geeft aan dat de eerste lijst 
met 229 namen van de straatventers die aan vice- president Ram Sardjoe was 
overhandigd, niet volledig was.    

 

  
 


