
Koksijde bouwde de voorbije jaren een stevige band op 
met het district Marowijne in Suriname. Die stedenband 
staat voor een duurzaam samenwerkingsproces waarbij 
tussen beide lokale besturen rond gemeenschappelijke 
thema’s kennis uitgewisseld wordt.
“Dat lukt bijzonder vlot”, beaamt schepen Jan Loones van 
Internationale Samenwerking. “Ook in Suriname spreekt 
men Nederlands. En er zijn nog andere raakvlakken. Het 
district grenst ook aan zee, leeft van (eco)toerisme en 
visvangst, kent nog een rijke traditionele cultuur en werd 
met de legstranden voor o.a. de lederschildpad erkend 
als Unesco Werelderfgoed. Amper vier maanden geleden 
nam de Westhoekacademie er deel aan het grootse 
kunstenfestival in Moengo, een cultureel hoogtepunt van 
onze jarenlange samenwerking.”

Milieu
De stedenband focust ook op milieu. Zo kreeg de 
delegatie tijdens zijn werkbezoek een rijkgevuld 
milieuprogramma voor de kiezen.
Schepen Albert Serpieters van Leefmilieu: “Deze keer 
staat het beheer van afval centraal. Terwijl afval bij ons steeds vaker een belangrijke bron van nieuwe 
grondstoffen wordt, belandt afval in Suriname nog al te vaak als zwerfvuil langs de openbare weg of in de 
plaatselijke stortplaatsen. Maar het besef groeit snel dat het anders moet. De delegatie volgde een stuk 
van onze kringloop vanaf de inzameling tot bij een aantal afvalverwerkers. Zo maakten ze kennis met onze 
zwerfvuilvrijwilligers op het strand, met het containerpark, volgden ze een huisvuilwagen, bezochten ze de 
verwerkingsinstallaties van o.a. pmd, oude metalen, autowrakken en afgedankte elektro”, aldus schepen 
Albert Serpieters.
De procesmatige stedenband wordt mee ondersteund door de Vlaamse overheid. Daarnaast zorgt de  
vzw Koksijde-Marowijne voor een projectmatige aanvulling hierop.

Delegatie Surinaamse
ambtenaren op milieustage
In het kader van de stedenband die al jaren loopt tussen Koksijde en Galibi in Suriname verbleef 
een delegatie ambtenaren uit de Zuid-Amerikaanse partnerplaats van 6 tot en 13 december in onze 
gemeente. Maya Dorinnie (secretaris van de minister 
Regionale Ontwikkeling) en Benito Aloema (ambtenaar 
regionale ontwikkeling uit Galibi) wisselden een week 
kennis en ervaring uit met de dienst Milieu & Duurzame 
Ontwikkeling.

Staande beleidsmedewerker Ina Van Thienen van 
Internationale Samenwerking, eerste schepen Jan 
Loones, secretaris Maya Dorinnie van de minister 
van Regionale Ontwikkeling (Suriname), ambtenaar 
Benito Aloema van Regionale Ontwikkeling in 
Galibi (Suriname), schepen Albert Serpieters en 
diensthoofd Jan Vandromme van Milieu & DO. 
Gehurkt het containerparkteam met Dialungana 
Dikumbua, Benny Goeminne, Oger Persyn en 
teamverantwoordelijke Danny Saelens.

Nieuw: Volkstuingroep Zeevette
In onze gemeente zag een volkstuingroep het levenslicht. De groep kreeg 
meteen een beeldrijke streekgebonden naam: Zeevette, verwijzend naar 
de meststof van zeesterren, algen, wieren enz. die de duinenboertjes 
vroeger op hun akkers strooiden.

Zeevette heeft dus het plan opgevat om op een vruchtbaar perceel in 
Oostduinkerke volkstuintjes aan te bieden aan liefhebbers die houden van 
eigen verse groenten maar die niet kunnen kweken bij hun appartement of 
woning.
Zeevette houdt thans zijn eerste algemene vergadering op donderdag 
14 januari om 19.30 u. in afspanning Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 
33 in Wulpen. Daar zal de volkstuingroep zijn project uit de doeken doen. 
Zeevette zoekt mensen die een tuintje willen, zowel groenten-, fruit- of 
bloementuin. Zeevette wil ook samenwerken met imkers, met mindervaliden, 
leerlingen met beperkingen, enz.
Info: Adelheid Hancke, Dijk 33 in Wulpen, Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, 0474 40 99 69


