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MISSIE BOVENSARAMACCA GEBIED
De directeur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
maakt hierbij bekend dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) burgeradministratieve missies zal uitvoeren in
de volgende gebieden:

Poesoegroenoe-gebied in de periode van
02 februari 2020 tot 07 februari 2020
No. Dorp (centrale plek) Datum
1

Poesoegroenoe

Maandag 03 februari

2

Poesoegroenoe

Dinsdag 04 februari

3

Distributie ID te
Poesoegroenoe

Woensdag 05 februari

4

Distributie ID te
Poesoegroenoe

Donderdag 06 februari

Njoen Jacobkondre en omgeving in de periode
van 03 februari 2020 tot 08 februari 2020
No. Dorp (centrale plek) Datum
1

Njoen Jacobkondre

Dinsdag 04 februari

2

Njoen Jacobkondre

Woensdag 05 februari

3

Distributie ID te
Njoen Jacobkondre

Donderdag 06 februari

4

Distributie ID te
Njoen Jacobkondre

Vrijdag 07 februari

Gedurende deze missies zullen de burgers in de gelegenheid
worden gesteld om:
• een id-kaart (e-id-kaart) aan te vragen;
• geboorten- en overlijdenaangiften te doen;
• verhuizingen schriftelijk aan te geven;
• burgeradministratieve gegevens te controleren.
Indien bij de contole van de burgeradministratieve gegevens blijkt dat er onvolkomenheden of fouten voorkomen
in de geboorteakten, worden de burgers in de gelegenheid
gesteld om het verzoek te doen ter verbetering van hun
akten.
Op de burgers wordt het beroep gedaan om gebruik te
maken van deze missies om hun burgerzaken in orde te
maken.
De directeur van Binnenlandse Zaken,
Mw. Mr. Putridewi E.S. Amatsoemarto, MPA

De werkgroep Legger heeft de afgelopen periode in alle districten veldwerkzaamheden verricht om bestaande
stembureaus te inspecteren en nieuwe te zoeken. Om kiesgerechtigden in het ressort Coeroeni tegemoet te komen,
is er besloten om een stembureau te plaatsen in het dorp Alalapadu.

Landelijk ruim 25 stembureaus erbij

T

ijdens de verkiezingen van 25 mei
zullen kiesgerechtigden
verspreid
over ruim 647
stembureaus landelijk, hun
stem kunnen uitbrengen.
Het aantal stembureaus is
toegenomen met 25. Dit
komt doordat de kiezerspopulatie is gegroeid en

er in bepaalde gebieden
extra voorzieningen zijn
getroffen om het kiesgerechtigden gemakkelijker
te maken, het stembureau
te bereiken.

Legger

Elke kiesgerechtigde ontvangt kort voor de verkiezingsdag een uitnodiging,
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OPROEP

AFHALEN ID-KAARTEN
Personen die hun ID-kaart reeds hebben aangevraagd
op een Bureau voor Burgerzaken (BvB), kunnen nagaan
als die al kan worden afgehaald.

Kan ik met mijn oude
identiteitskaart gaan
stemmen?
Ja, u kunt met uw oude identiteitskaart gaan stemmen
als die op 25 mei 2020 nog geldig is. Om te weten als
uw identiteitskaart nog geldig is, kijkt u linksboven van
de kaart. Op de oude identiteitskaarten staat net vóór
het identiteitsnummer, de maand en het jaar waarin de
identiteitskaart is gemaakt. Bij de nieuwe identiteitskaart staat de vervaldatum aan de achterkant vermeld.-.

• 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 desbetreffende 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.

de oproepingskaart, met
daarop zijn naam en het
stembureau waar hij zijn
stem moet uitbrengen. De
stembureaus hebben allemaal een nummer. De verdeling van het aantal kiezers per ressort en wie waar
moet gaan stemmen, wordt
gedaan door de werkgroep
Legger. In januari vorig jaar
startte deze werkgroep onder leiding van Soraya van
den Berg, met veldoriëntaties om te komen tot een
overzicht van het aantal
stembureaus per kiesdistrict en ressort en het aantal kiezers per stembureau
voor 2020. Samen met
functionarissen van de districtscommissariaten werd
nagegaan welke locaties,
die in 2015 als stembureau
waren gebruikt, nog beschikbaar waren en waar er
naar nieuwe panden moest
worden uitgekeken. De landelijke oriëntaties zijn intussen afgerond.

Nieuwe stembureaus

Er is een maximaal aantal
van 750 kiezers toegestaan
per stembureau. Van den
Berg zegt dat op basis van
de huidige cijfers er nieuwe
stembureaus zijn geïdentificeerd voor de districten
Paramaribo (5), Wanica
(10), Saramacca (1) Commewijne (2), Marowijne (1),
Brokopondo(2) en Sipaliwini (4). In het district Sipali-

wini spelen grote afstanden
en de bereikbaarheid van
bepaalde gebieden een
belangrijke rol bij het bepalen van het aantal stembureaus. Om de stembusgang
in dit kiesdistrict te vergemakkelijken, is er besloten
om nog twee stembureaus
in het kiesressort Coeroeni
te plaatsen. Deze twee komen te staan in het dorp
Alalapadu en het dorp
Coeroeni. Het kiesressort
Coeroeni krijgt dus vier
stembureaus die komen in
dorpen Coeroeni, Alalapadu, Kwamalasamoetoe en
Sipaliwini-Savanne.

Coeroeni

“Het dorp Coeroeni werd
in 2018 opgenomen in
het CBB adressenbestand,
gevolgd door de dorpen
Amotopo,
Kasjoe-eiland
en Luci. Gelet op de geografische en de logistieke
ligging vinden wij het raadzaam om de kiezers uit het
dorp Alalapadu in eigen
gebied te laten stemmen.
Bij de verkiezingen van
2015 werden deze kiezers
gedirigeerd naar het stembureau te Kwamalasamoetoe, waarvoor ze minimaal
vier dagen moesten reizen
om te kunnen stemmen.
Kiesgerechtigden uit de
dorpen Coeroeni, Amotopo, Kasjoe-eiland en Luci
zullen hun stem uitbrengen op het stembureau in

het dorp Coeroeni. Bij de
verkiezingen van 2015 waren er slechts twee stembureaus in het kiesressort
Coeroeni en wel in de dorpen Kwamalasamoetoe en
Sipaliwini-Savanne”, vertelt
Van den Berg.

Vereisten

Niet elke willekeurige locatie kan als stembureau worden gebruikt. Van den Berg:
“Belangrijk is dat het zoveel
mogelijk gaat om neutrale plekken, dat ze goede
doorkijkmogelijkheid hebben en voorzien zijn van
goede sanitaire, water-en
elektriciteitsaansluitingen.
De locatie moet verder
goed onderhouden, bereikbaar en voorzien zijn van
deugdelijk meubilair.” Hoewel de werkgroep Legger al
een indicatie heeft van het
totaal aantal stembureaus,
kan dit nog veranderen
na de wettelijke ter inzage
legging van de kiezerslijsten. “Tijdens de wettelijke
ter inzage legging van 14
februari tot 15 maart kunnen kiesgerechtigden nog
verhuizingen doen, waardoor de legger ook kan
veranderen. De legger voor
de komende verkiezingen
wordt definitief afgesloten
in maart 2020 na de wettelijke ter inzage legging van
de kiezerslijsten.”-.

