STEMBUREAUS
OP 25 MEI
KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

I, PARAMARIBO

1

BLAUWGROND

34

2

MUNDER

21

3

CENTRUM

32

4

BEEKHUIZEN

21

5

RAINVILLE

30

6

LATOUR

33

7

LIVORNO

8

8

PONTBUITEN

22

9

TAMMENGA

15

10

FLORA

20

11

WEG NAAR ZEE

16

12

WELGELEGEN

22
274

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

II, WANICA

13

HOUTTUIN

18

14

DE NIEUWE GROND

33

15

LELYDORP

24

16

KWATTA

17

17

DOMBURG

7

18

SARAMACCA POLDER

11

19

KOEWARASAN

29
139

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

III, NICKERIE

20

WAGENINGEN

4

21

GROOT HENAR

3

22

OOSTELIJKE POLDERS

7

23

NIEUW-NICKERIE

16

24

WESTELIJKE POLDERS

11
41

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

IV, CORONIE

25

WELGELEGEN

1

26

TOTNESS

2

27

JOHANNA MARIA

1
4

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

V, SARAMACCA

28

TIJGERKREEK

4

29

GRONINGEN

4

30

JARIKABA

7

31

WAYAMBOWEG

3

32

KAMPONG BAROE

3

33

CALCUTTA

3
24

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

VI, COMMEWIJNE

34

NIEUW-AMSTERDAM

8

35

BAKIE

2

36

MEERZORG

13

37

ALKMAAR

5

38

TAMANREDJO

8

39

MARGARETHA

2
38

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

VII, MAROWIJNE 40

AANTAL

ALBINA

8

41

GALIBI

1

42

MOENGO

12

43

WANHATTI

2

44

PATAMACCA

2

45

MOENGO TAPOE

2
27

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

VII, PARA

46

NOORD

10

47

OOST

10

48

ZUID

10

49

CAROLINA

1

50

BIGI POIKA

1
32

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

IX, BROKOPONDO

51

KWAKOEGRON

1

52

MARSHALLKREEK

1

53

KLAASKREEK

2

54

BROWNSWEG

5

55

SARAKREEK

2

56

CENTRUM

4
15

KIESDISTRICT

NR. RESSORT

AANTAL

X, SIPALIWINI

57

TAPANAHONI

22

58

BOVEN-SURINAME

21

59

BOVEN-SARAMACCA

2

60

BOVEN-COPPENAME

3

61

KABALEBO

3

62

COEROENI

4
55

TOTAAL AANTAL STEMBUREAUS

649

Het maken van een foto van een opengevouwen stembiljet is strafbaar.
Als u dat toch doet, dan wordt het stembiljet onbruikbaar gemaakt.

Waarneming op de dag van
de verkiezingen

S

uriname heeft nationaal en internationaal een heel goede
reputatie als het
gaat om het houden van verkiezingen. Het
verkiezingsproces is vanaf
de voorbereidingen tot op
de dag van de stemming en
de verwerking van de resultaten transparant. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)
zet toezichthouders en
controleurs in wanneer verkiezingsactiviteiten worden
uitgevoerd. Op de dag van
de verkiezingen is er op elk
stembureau een toezichthouder van het OKB aanwezig en vertegenwoordigers
van politieke organisaties.

Stemming

De stemming duurt van
7.00 uur tot 19.00 uur. Voor-

dat de eerste kiezer wordt
toegelaten tot het stembureau, worden de lege stembussen getoond aan het publiek en de waarnemers. Bij
de waarneming tijdens de
stemming moet onder andere erop worden gelet dat
kiezers relevante documenten overleggen om te kunnen deelnemen aan dit proces. Van elke kiezer die zich
bij de voorzitter aanmeldt
met een oproepingskaart
en een legitimatiebewijs,
worden de naam en het
nummer waarmee hij op de
kiezerslijst voorkomt luid en
duidelijk verstaanbaar gelezen. Namen van personen
die niet voorkomen op de
kiezerslijst, mogen niet erbij
worden geschreven. Het is
ook belangrijk erop toe te
zien dat de voorzitter van

het stembureau de stembiljetten afstempelt met het
stembureaunummer en een
handtekening plaatst over
de stempel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het maken van foto’s van
een opengevouwen stembiljet is verboden. Gebeurt
dat toch, dan worden de
stembiljetten onbruikbaar
gemaakt.

Leegmaken stembussen

Na een pauze van maximaal
een uur na sluiting van de
stemming, moeten beide
stembussen worden leeggemaakt. De stembus voor
DNA wordt eerst opengemaakt, gevolgd door die
van RR. Beide stembussen
worden na het leegmaken getoond aan het publiek. Dit als bewijs dat alle

stembiljetten
inderdaad
eruit zijn gehaald. De totale aantallen van de DNA
biljetten worden geteld en
gesorteerd, gevolgd door
die van de Ressortraad.
Voordat de stembiljetten
worden
opengevouwen,
is het belangrijk te controleren dat ze zijn voorzien
van de stempel van Binnenlandse Zaken en de handtekening van de voorzitter.
Ontbreken de stempel en
handtekening, dan zijn die
stembiljetten
ongeldig.

Stemopneming

Er wordt altijd eerst gestart
met de stemopneming van
DNA. Bij geldige stembiljetten leest de voorzitter luid
en duidelijk het lijstnummer (lijst van de politieke
organisatie van de kandi-

daat waarop een stem is
uitgebracht) gevolgd door
de naam van de politieke
organisatie, kandidaat nummer (het nummer waarmee
de kandidaat op de lijst
van de politieke organisatie voorkomt) en de naam
van de kandidaat. Bij ongeldige stembiljetten wordt de
reden voor ongeldigheid
aangegeven. De stembureauvoorzitter moet het
gelezen stembiljet tonen
met de door de kiezer ingekleurde zijde duidelijk zichtbaar naar het publiek. Het
publiek bestaat uit de OKB
toezichthouder, de politieke
waarnemers, eventueel internationale waarnemers,
media en kiezers die hebben gestemd op het stembureau.-.

Vouwen stembiljetten gestart

A

nders dan bij de
voorgaande verkiezingen worden
de stembiljetten
deze keer niet op
het hoofdkantoor van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken gevouwen, maar bij
Roeli’s Event Center aan de
Kronenburgweg. De ruimte
daar is groter en de werkzaamheden kunnen met inachtneming van de Covid-19
maatregelen worden uitgevoerd. Het vouwen van de
stembiljetten is gistermiddag gestart. In totaal moeten
er in maximaal tien dagen
ruim 800.000 stembiljetten worden gevouwen. Het
gaat om stembiljetten voor
De Nationale Assemblee
en de Ressortraad. Voor het
vouwen zijn er twee groepen samengesteld waarbij
elke groep bestaat uit ruim

Henk Sidoel van Binnenlandse Zaken geeft instructies aan
de medewerkers die de stembiljetten gaan vouwen.

driehonderd mensen. De
werkzaamheden
bestaan
uit het perforeren, vouwen,

stempelen, tellen en verpakken van de stembiljetten. Na
verpakking worden de stem-

biljetten gedistribueerd naar
de respectieve hoofdstembureaus. Dit gebeurt onder

strenge
politiebewaking.
Ook bij het vouwen is er politie aanwezig. -.

De colporteurs zijn met oproepingskaarten in mijn
buurt geweest, maar ik was niet thuis en heb mijn
kaart niet ontvangen. Wat moet ik doen?
De colporteurs komen tot 15 mei minimaal drie keren naar een adres en zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen. Indien er een kiesgerechtigde huisgenoot thuis is,
laat u uw legitimatiebewijs achter, zodat die de kaart voor u kan ontvangen. Als u uw
oproepingskaart tot 15 mei nog niet heeft ontvangen, dan kunt u tot 22 mei naar het
commissariaat of het bestuurskantoor om deze op te halen. Hebt u tot 22 mei uw oproepingskaart niet opgehaald, dan wordt de kaart meegestuurd naar uw stembureau.
Om te weten op welk stembureau u op 25 mei moet zijn, zal er na de colportageperiode een applicatie op de website www.verkiezingen.sr beschikbaar zijn. U toetst uw
gegevens daarop in en u kunt precies weten op welk stembureau en adres u moet
gaan stemmen. Op het stembureau zal de niet uitgereikte oproepingskaart eerst aan
u worden verstrekt. Zonder oproepingskaart mag u immers niet stemmen!-.

