Koksijdse delegatie terug uit
district Marowijne in Suriname
Van 25 mei tot 2 juni reisde een uitgebreide officiële Koksijdse delegatie naar het district Marowijne
in Suriname in het kader van de stedenband die vijf jaar geleden startte. Een van de belangrijkste
vaststellingen is wel dat vanuit Paramaribo nu heel wat processen en projecten op gang getrokken
worden nadat de stedenband eerst als katalysator optrad.

De Koksijdse delegatie in zomertenu met de vrienden van Albina en Galibi in het Surinaamse district Marowijne.
(Foto Eric Delanghe)

Delegatieleider was 1ste schepen Jan Loones, ook
schepen van Internationale Samenwerking. De
andere gemeentelijke deelnemers waren: schepen
Albert Serpieters, gemeenteraadslid Frederic Devos,
afdelingshoofd Björn Cools van Interne Zaken
en Burgerzaken, stafmedewerker Marketing en
Promotie Yvonne König, onderluitenant Marc Villé
van de brandweer, hoofd Groendienst Ides Leys en
stedenbandcoördinator Cyriel Caudron. De delegatie
werd vervolledigd met externe experts: directeur
buitenlandse projecten ir. Frank De Poortere van de
Watergroep, procestechnicus Jan Coemelck van de
Watergroep, onderzoeker windenergie en voorzitter
vzw Koksijde-Marowijne Marc Van Thienen, voorzitter
van de adviesraad Internationale Samenwerking
Christine Monsieur en perscorrespondent Eric
Delanghe.
Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling in
Paramaribo sprak directeur Ifna Vrede zich lovend uit
over de geboekte successen in de voorbije vijf jaren
en drukte de hoop uit dat ook in de toekomst de
band met Koksijde verder kan groeien.
In de hoofdkazerne van de Surinaamse brandweer
kon de delegatie vaststellen dat de twee door
Koksijde geschonken brandweerwagens een
grondige revisie ondergingen. Ze zijn nu inzetbaar in
de regionale brandweerpost in Albina.
Eind vorig jaar waren enkele ambtenaren uit Albina
gedurende een week op stage in Koksijde. Het blijkt
niet altijd vanzelfsprekend om de toen opgedane
kennis in Suriname toe te passen. Het overleg heeft er
nu toe geleid dat deze processen verder uitgewerkt
worden.

Een belangrijke werkvergadering handelde over de
revalorisatie van het in verval geraakte Marinbo-park
in Marijkedorp (dorp naast Albina). Ides Leys van
onze groendienst maakte een plan voor herinrichting
op, dat tot op ministerieel niveau enthousiast
onthaald werd.
De projectmatige aanpak van de stedenbandwerking spitste zich vooral toe op Galibi, het inheems
dorp van Carib-indianen aan de monding van de
Marowijnerivier.
De drinkwaterinstallatie (realisatie De Watergroep uit
Vlaanderen) draait nu een jaar op proef. Belangrijk
voor de kwaliteit van het water is dat de installatie
liefst 24 uur rond van elektriciteit voorzien wordt.
Daarom wordt gedacht aan een kleine windmolen
of generator. Ondertussen is een 20 m hoge toren
gebouwd waarop een waterreservoir kan komen
om druk op de leidingen te geven. Feit is dus dat
de bevolking van Galibi nu over gezond drinkwater
beschikt dankzij de inspanningen van De Watergroep.
Een ander groot project is de bouw van een
onderwijzerswoning. Goede huisvesting is belangrijk
voor goed onderwijs. Eind vorig jaar werd de
eerstesteen gelegd, nu is het gebouw bijna af.
Koksijde financierde de materialen. Begin september
zullen er twee onderwijzers wonen.
Op de afsluitavond werd Peggy Panka, hoofd van de
dienst Internationale Betrekkingen van het ministerie
van Regionale Ontwikkeling, uitvoerig gelauwerd
omdat ze zich keihard inzet voor haar regio en voor
de stedenband met Koksijde!
In het najaar van 2013 volgt een beperkt werkbezoek
vanuit Suriname aan onze gemeente.

