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Schematisch overzicht voorlichtingsactiviteiten
No

Activiteit

Onderdelen

Datum

1

TV programma

Statement minister

31 jan

Opmerking

Wettelijk kader
Wat is een hoorzitting
Ervaringen hoorzitting

2

Oproepingen

Bekendmaking

4 febr

Radio berichten
3

Wordt op

Flyers

districtsniveau
aangepakt

4

Kranten bericht

Uiteenzetting

4 febr

begrotingsprocedure

Mogelijk elke
week een nieuw
bericht.

5

Uitzending

Hoorzitting

6

Intervieuws

Intervieuws met
verschillende actoren

Toelichting voorlichtingsplan hoorzittingen 2008

AD 1

TV programma in het Nederlands en Surinaams, inhoudende:

1. Statement van de minister (Ned en Sur)

(2-3 minuten)

2. Weergave wettelijk kader: Deken DC’s, dhr. R. Strijk (Ned & Sur)
Waarom bevolkingsparticipatie en hoe komt het districtsplan totstand?
(Volgens Wet Regionale Organen en Interimregeling Financiële Decentralisatie)

3. Wat is een hoorzitting? Mw. Iris Gilliad (Ned & Sur)

4. Kunt u ons vertellen over uw ervaring m.b.t. het houden van hoorzittingen?
DA Nickerie.

(Ned & Sur)

5. Kunt u ons vertellen over uw ervaring m.b.t. het houden van hoorzittingen in de
dorpen? DS mw. Afroedoe / mw Cambiel.

(Ned & Sur)

6. Wat is uw ervaring om middels een hoorzitting tezamen met burgers te werken aan het
opstellen van het ressortplan?

Een Ressortraadslid. (Ned & Sur).

Deze opname zal alereerst worden gebruikt voor een televisie programma. De audio zal
ook voor radio programma’s worden gebruikt.
De volgende radiostations te betrekken hiervoor:
- Boskopu
- Apintie
- Sky
- Sangeetmala
- Garuda
- Koyeba
- SRS
- BOB te Marowijne
- Rasonic

AD 2 Oproeping
Na de algemene informatie over hoorzittingen te hebben uitgezonden, zullen specifieke
oproepen worden gedaan, door gebruikmaking van verschillende media.
Er zal een bekendmaking worden geplaatst op week basis en wel betreffende alle
districten.
Bekendmaking te plaatsen in volgende bladen:
- De ware Tijd
- De west
- Dagblad Suriname
- Times

Ook via de volgende radiostations oproepingen doen:
- Rasonic
- BOB marowijne
- Boskopu

AD 3 Flyers
De districten zullen zelf de flyers produceren en distribueren via het Burger Informatie
Centrum, de Bestuurskantoren, Ressortraden en Burgerpartcipatie commissies.

AD 4 Krantenartikel
Er wordt een krantenartikel over de procedure van het begrotingsproces uiteenzetten, met
nadruk op de participatie en de rolen van de verschillende actoren in het gehele proces.
Dit artikel wordt geschreven door BD/ PIU.
Bericht te plaatsen in DWT en de West des Zaterdags.

Om de bekendheid bij de dagbladen aan te stimuleren, zal er contact worden gelegd met de
media om daar de personen te identificeren die zich specifiek bezighouden met zaken het
Ministerie van regionale Ontwikkeling betreffende of specifiek het Decentralisatie
programma.

AD 5 Uitzending hoorzitting
Radio Boskopu zendt grote delen van een hoorzitting uit om luisteraars een indruk te geven
hoe het aan toe kan gaan op een hoorzitting. Niet live, maar achteraf.

AD 6 Intervieuws
Via Radio Boskopu interviews uitzenden.
Het interviewen van burgers, RR-leden, BIC- medewerkers, DA’s, Commissarissen.

Bijlage: Bekendmaking

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling roept een ieder op om de in de
verschillende ressorten te houden hoorzittingen bij te wonen.
Het schema voor de te houden hoorzittingen in de pilot-districten van het
decentralisatie programma ziet er alsvolgt uit:

District Paramaribo

District Para
Datum
Ma. 4 febr

Ressort
Onverwacht

Plaats
Recreatiezaal

Tijd
19.00u

Datum
Ma. 4 febr

Plaats
OS ..............

Tijd
19.00u

Datum

Tijd

Datum

District Nickerie
Datum
Ma. 4 febr

Ressort
Nw Nickerie

Ressort

Plaats
Recreatiezaal

Tijd
19.00u

District Commewijne

District Wanica
Datum

Ressort
Onverwacht

Ressort

Plaats

Tijd

District Marowijne
Plaats

Ressort

Plaats

Tijd

