Onze prachtige historische binnenstad met haar
houten gebouwen en unieke kenmerken is in juni
2002 verklaard tot UNESCO Werelderfgoed….
en DAT moeten wij zo houden!

erfgoed in onderhoud

Onze historische stad staat als Uitzonderlijk
Universele Waarden om:
•
•
•
•

het stratenpatroon en de stadsuitleg
(wijze waarop de stad is aangelegd)
de ensembles van
monumentale gebouwen
de houten historische architectuur
historische functies van Paramaribo

Wij moeten blijven op de Werelderfgoedlijst…
en ons erfgoed behouden.. daar zorgt PURP voor:
het Paramaribo Urban Rehabilitatie Programma
TIMELINE PURP
KWARTAAL 1:
•
Oplevering De Nationale Assemblee;
•
Oplevering definitief Ontwerp Waterkant;
•
Start renovatie Mirandastraat 10
en Waterkant 30 & 32.

PURP LOCATIES EN ACTIVITEITEN
•
2 gebouwen van de Nationale Assemblée;
•
3 gebouwen van het Ministerie van Justitie en Politie;
•
2 gebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;
•
Waterkant: de Waterkant vanaf het Waaggebouw tot en met het Fort Zeelandia wordt heringericht;
•
Placemaking & Landscaping: deze 2 activiteiten zijn bedoeld om te werken aan de verfraaiing
van delen van de historische binnenstad van Paramaribo, o.a. extra verlichting bij gebouwen,
naam en informatie borden, vuilnis tonnen, straat banken en online educatieve informatie/tours
over de historische binnenstad. Voor nu zijn 3 plekken geïdentificeerd en wij beginnen met Palmentuin;
•
Bouweisen binnenstad: de huidige bouweisen van de binnenstad worden geëvalueerd
en waar nodig zullen voorstellen worden gedaan voor aanpassingen aan de hedendaagse eisen;
•
Parking Policy: een studie wordt uitgevoerd om te kijken naar mogelijkheden
om het parkeren in de binnenstad te ordenen;
•
ESIA: Environmental and Social Impact Assessment (Milieu Effecten Analyse).

PARAMARIBO URBAN REHABILITATION PROGRAM

CONTACT ONS BIJ VRAGEN, KLACHTEN OF OPMERKINGEN:
Wagenwegstraat 64 (Boven), Paramaribo
Telefoon
: (+597) 471879			
Email		
: info@purp.sr (Ter attentie van Harold Amalinsi; Community Liaison Officer)
Website
: www.purp.sr
Facebook
: @purpsuriname

KWARTAAL 2:
•
Start ESIA voor rehabilitatie Waterkant;
•
Concept Placemaking;
•
Start uitvoering Landscaping;
•
Oplevering Concept
Parkeerbeleid Binnenstad.

recharging the historic town

recharging the historic town

