
Straatnaam en huisnummer 
belangrijk bij verkiezingen

Bij de afdeling 
Straatnaambor-
den en Huizen-
nummering van 
het Centraal 

Bureau voor Burgerzaken 
(CBB) heerst er elke dag 
een enorme bedrijvigheid. 
Veldwerkers trekken erop 
uit om borden en palen te 
vervangen en nieuwe te 
plaatsen en burgers mel-
den zich aan met aanvra-
gen voor het benoemen 
van straten, het rapporte-
ren van straatnaamborden 
die aan vervanging toe 

zijn of voor het aanvragen 
van nieuwe huisnummers.  
 
Nieuwe palen en borden
Wie door de straten van 
Paramaribo en andere 
districten rijdt, zal zeker 
opmerken dat er op ver-
schillende plaatsen nieu-
we gele borden aan witte 
palen prijken. De afdeling 
Straatnaamborden en 
Huizennummering heeft 
sinds september 2018 de 
werkzaamheden geïnten-
siveerd. In de afgelopen 
periode zijn er landelijk 

ruim 3500 straatnaampalen 
vervangen en of opnieuw 
geplaatst. Hetzelfde geldt 
ook voor ongeveer 8700 
straatnaamborden. De aan-
pak van straatnaamborden 
en -palen is belangrijk om 
kiesgerechtigden gemak-
kelijk te kunnen bereiken 
bij de distributie van de op-
roepingskaarten vanaf april 
dit jaar. 

Nieuwe straten
“In Coronie, Saramacca, 
Commewijne, Brokopondo 
en Marowijne zijn de werk-

zaamheden al afgerond. 
De werkzaamheden in de 
districten met de meeste 
straten, Paramaribo en 
Wanica, zijn nog gaande. 
Daarna worden Nickerie, 
Para en Sipaliwini aange-
daan”, vertelt coördinator 
Kisoor Maharadjdin. Voor 
nieuwe straten die nog 
geen naam hebben, was er 
in de eerste helft van 2019 
vanuit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken een 
inventarisatie gevraagd 
aan de districtscommissa-
rissen. Met de aangewezen 
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Personen die hun ID-kaart reeds hebben aangevraagd 
op een Bureau voor Burgerzaken (BvB), kunnen nagaan 
als die al kan worden afgehaald.

• SMS-berichten: 
Het CBB stuurt SMS berichten om te melden als uw 
kaart af is, mits uw telefoonnummer juist is.

• Cbb.gov.sr: 
Op de cbb-website kunt u controleren als uw kaart 
klaarligt. Bij de applicatie ID-kaart, voert u op de 
website uw ID-nummer en aanvraagnummer in. Het 
aanvraagnummer staat vermeld op het afhaalbewijs.

• Id-kaartlijsten: 
Op de BVB’s zijn lijsten beschikbaar van ID-kaarten 
die klaarliggen voor afhaal. U kunt op de lijst nagaan 
als uw ID-nummer voorkomt en dan naar de desbe-
treffende balie stappen om de kaart af te halen. 

• 494411: 
U kunt bellen naar de afdeling Voorlichting op 
494411. Ook in dit geval moet u uw ID-nummer en 
aanvraagnummer doorgeven. 

Een medewerker van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering maakt een bord gereed voor plaatsing.  

Waarom wordt er gesproken 
van algemene vrije en 
geheime verkiezingen? 

bestuursambtenaren heeft 
de verkiezingswerkgroep 
Straatnaamborden en Hui-
zennummering toen per 
district veldonderzoeken 
verricht. “Hiervan zijn de 
rapporten en bevindingen 
doorgeleid naar de com-
missie Straatnaamgeving. 
Deze commissie adviseert 
de minister van Binnen-
landse Zaken bij het benoe-
men van nieuwe straten. 
Als de minister een besluit 
neemt over de naam van 
een straat en dit met een 
ministeriële beschikking 
bekrachtigt, dan voorziet 
de werkgroep de nieuw 
benoemde straten ook van 
palen en borden. Tijdens de 
werkzaamheden worden 
gebouwen en huizen, die 
eerder met kilometerstan-
den en perceelnummers 
stonden geregistreerd, ook 
van huisnummers voor-
zien.” 
 
Vandalisme
Door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt 
veel geïnvesteerd om alle 
straten landelijk te voorzien 
van borden en palen. Op de 
samenleving wordt daarom 
ook een beroep gedaan om 
hier heel zuinig mee om te 
gaan en te waken voor van-
dalisme. Het verwijderen, 
vernielen en wegdragen 
van de straatnaamborden 
en –palen is ten strengste 
verboden. Deze handelin-
gen kunnen worden afge-
straft met geldboetes en 
hechtenissen zoals opge-
nomen in de wet. Ontoe-
laatbare handelingen en 
ongeregeldheden kunnen 
worden doorgespeeld aan 
de afdeling Straatnaambor-
den en Huizennummering 
van het Centraal Bureau 
voor Burgerzaken op het 
telefoonnummer 464744.-.

De vier verkiezingsorganen

Algemeen: de verkiezingen worden gehouden voor 
alle burgers van de Republiek Suriname die volgens 
de wettelijke regels een stem mogen uitbrengen 
 

Vrij: elke burger is vrij om zelf een keus te maken 
bij het uitbrengen van een stem 
 

Geheim: de stemming heeft een geheim karakter. 
Alleen de kiesgerechtigde weet op wie hij heeft 
gestemd.-.

Procedure voor het 
online checken van uw 
persoonsgegevens
• Ga naar de website: cbb.gov.sr
• Ga naar de tab: controleer uw persoonsgegevens 
• Toets in het vak identiteitsnummer uw identiteits-

nummer in, dat bestaat uit de twee letters direct 
gevolgd door de 6 cijfers. Neem geen spaties tussen 
de letters en cijfers. Het geslacht (m of v na het ID-
nummer) niet intoetsen. 

• Vul daarna de familienaam in, in het aangegeven 
vak.

• In het vak geboortedatum vult u de geboortedatum 
in met dag koppelteken maand koppelteken jaar. 

• Klik op zoeken en u krijgt dan uw resultaat. 
• Geef aan of de informatie juist of onjuist is. 
• Als laatst klikt u op bevestigen.
• Is de informatie niet juist, dan kunt u zich richten 

tot uw Bureau voor Burgerzaken.

Het Onafhankelijk Kiesbu-
reau (OKB)
Het OKB houdt toezicht op 
de organisatie en uitvoe-
ring van de verkiezingen. 
Als de verkiezingen con-
form de wettelijke regels 
hebben plaatsgevonden 
en de uitslagen betrouw-
baar zijn, dan verklaart 
OKB de uitslag bindend. 
Het OKB is bevoegd om 
toezichthouders en contro-
leurs in te zetten bij verkie-
zingsactiviteiten.

Het Centraal Hoofdstem-
bureau (CHS)
Het CHS registreert politie-
ke organisaties voor deel-
name aan de verkiezingen. 
De naam van de politieke 
organisatie en het symbool 
van de partij zijn daarbij 
belangrijk. Na de verkiezin-
gen stelt het CHS de uitslag 
vast en de zetelverdeling 

van de verschillende volks 
vertegenwoordigende li-
chamen. Dit wordt gedaan 
nadat de proces-verbalen 
zijn aangeleverd door 
alle Hoofdstembureaus. 
 
Het Hoofdstembureau (HS)
Verkiezingen worden per 
kiesdistrict gehouden. De 
grenzen van de kiesdis-
tricten vallen samen met 
die van de districten. Het 
HS is de verkiezingsautori-
teit van het kiesdistrict en 
is verantwoordelijk voor: 
- de kandidaatstelling van 
politieke partijen voor 
deelname aan de verkie-
zingen in het kiesdistrict 
- toezicht op alle stembu-
reaus in het kiesdistrict 
- het geven van in-
structies aan de stem-
bureaus waar nodig 
- de verificatie van de tel-
ling van de stemmen uit-

gebracht in het kiesdistrict 
- de vaststelling van het 
aantal zetels dat moet wor-
den toegekend in de Dis-
trictsraad aan politieke or-
ganisaties aan de hand van 
de stemmen uitgebracht 
in het kiesdistrict bij de 
Ressortraadsverkiezingen. 
 
Het Stembureau
Stembureaus vormen 
de kern van de verkie-
zingen op de dag van 
de stemming omdat: 
- kiezers naar een stem-
bureau moeten om hun 
stem uit te brengen 
- daar de uitgebrachte 
stemmen worden ge-
teld en geregistreerd 
- de resultaten van de telling 
van de uitgebrachte stem-
men op de stembureaus 
als basis dienen voor de 
verkiezingsuitslag die door 
het CHS wordt vastgesteld 

- er transparantie wordt 
geboden aan het publiek 
in het gehele proces van 
stemmen, tellen en vast-
leggen op de stembureaus. 
Alle werkzaamheden van 
het stembureau worden 
zodanig uitgevoerd dat 
deze duidelijk zijn waar te 
nemen door het publiek.
Elk ressort heeft tenmin-
ste één stembureau. Het 
aantal stembureaus is af-
hankelijk van het aantal 
kiesgerechtigden op de 
dag van de stemming, de 
woonconcentratie van 
deze doelgroep in het dis-
trict en het maximale aan-
tal kiesgerechtigden dat 
wordt ondergebracht bij 
een stembureau.-.


