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HOOFSTUK 1: DEFINISIES, BEGINSELS EN DOELWITTE 
 
1. Definisies 
In hierdie verordening, geniet die Engelse teks voorrang in die geval van ’n 
teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die samehang anders 
blyk, het die volgende woorde die volgende betekenisse: 
 “diere”  enige perde, muile, donkies, beeste, varke, skape, bokke, volstruise, 
inheemse soogdiere en enige ander wilde diere; 
“dronk” ’n persoon wat weens die alkohol wat hy of sy ingeneem het beheer oor sy 
of haar geestes- of fisiese vermoëns, of beide, tot so ‘n mate verloor het dat hy of sy 
nie in staat is om hom- of haarself te gedra nie, of nie in staat is om enige handeling 
waarmee hy of sy besig is op so ‘n wyse te verrig dat dit nie ‘n gevaar vir hom- of 
haarself inhou nie of met daardie agting vir die regte van ander soos deur die reg 
vereis word nie; 
"motorvoertuig"  enige selfgedrewe voertuig en ook-  
(a) ’n sleepwa; en 
(b) ’n  voertuig met pedale en met ’n enjin of ’n elektriese motor as ’n integrerende 

deel daarvan of daaraan geheg en wat ontwerp of aangepas is om deur middel van 
sodanige pedale, enjin of motor, of sodanige pedale sowel as sodanige enjin of 
motor aangedryf te word, maar nie ook-   
(i) ’n  voertuig wat aangedryf word deur elektriese krag verkry uit 

opgaarbatterye en wat deur ’n voetganger beheer word nie; 
(ii) ’n  voertuig met ’n massa van hoogstens 230 kilogram nie en wat spesiaal 

ontwerp en gebou, en nie net aangepas is nie, vir gebruik deur iemand wat 
aan die een of ander liggaamlike gestremdheid of ongeskiktheid ly en wat 



 

 

uitsluitlik deur sodanige persoon gebruik word; 
“munisipale gebied” die regsgebied van Swartland Munisipaliteit soos bepaal 
ingevolge die Munisipale Afbakeningswet, 1998; 
“munisipaliteit”  die Swartland Munisipaliteit gestig ingevolge Artikel 12 van die 
Munisipale Strukturewet, 117 van 1998, en sluit in enige politieke struktuur, politieke 
ampsbekleder, raadslid, behoorlik gevolmagtigde agent daarvan of enige werknemer 
daarvan handelende ingevolge hierdie verordening uit hoofde van ’n bevoegdheid van 
die munisipaliteit wat gedelegeer of gesubdelegeer is aan gemelde politieke struktuur, 
politieke ampsbekleder, raadslid, agent of werknemer;   
“munisipale bestuurder”  ’n persoon aangestel ingevolge artikel 54A van die 
Munisipale Stelselswet, 2000; 
“openbare plek” enige plein, gebou, park, ontspanningsterrein, of oop ruimte wat- 
(a) in die munisipaliteit gesetel is; 
(b) die publiek die reg het om te gebruik; of 
(c) aangedui word op ‘n algemene plan van ‘n woonbuurt wat geliasseer is by ‘n 

akteskantoor of ‘n Landmeter-Generaal se kantoor en wat daargestel of 
gereserveer is vir gebruik deur die publiek of die eienaars van erwe in sodanige 
woonbuurt; 

 “straat”   enige straat, pad, fietspad, of deurgang of enige ander plek wat insluit: 
(a)  die soom van enige sodanige pad, straat of deurgang; 
(b)        enige voetpad, sypaadjie of soortgelyke voetgangergedeelte van ’n 

padreserwe; 
(c)    enige brug, pont of drif waaroor of waardeur enige sodanige pad,   straat of 

deurgang loop; 
(d)   enige ander voorwerp wat ’n deel uitmaak van sodanige pad, straat of 

deurgang,  
 wat te enige tyd- 
(i)         aan die publiek opgedra is; 
(ii)        sonder onderbreking deur die publiek gebruik is vir ’n tydperk van  
             minstens dertig jaar; 
(iii)  deur die munisipaliteit of ander bevoegde owerheid tot sodanig 

verklaar of gemaak is, of 
(iv) deur ’n plaaslike owerheid aangelê is, en 
(v) enige grond, met of sonder geboue of strukture daarop, wat as ’n straat 

aangetoon word op- 
(aa) enige onderverdelingsplan of diagram deur die munisipaliteit of    

ander bevoegde owerheid goedgekeur en waarvolgens gehandel 
is, of 

(bb) enige algemene plan soos omskryf in die Opmetingswet, 9 van 
1927, wat in ’n registrasiekantoor of die Landmeter-Generaal se 
kantoor geregistreer is of gebêre word, 

         tensy sodanige grond op sodanige plan of diagram as ’n private straat beskryf    
         word. 

“sypaadjie”   dié gedeelte van ’n straat tussen die buitegrens van die ryvlak van ‘n 
pad en die grenslyne van aanliggende eiendomme of geboue wat bedoel is vir die 
gebruik van voetgangers; 
“voertuig”  ’n toestel ontwerp of aangepas om hoofsaaklik op wiele, bande of 
rusperbande te loop en ook so ’n toestel wat met ’n trekstang aan ’n teëspoedwa 
verbind is en gebruik word as deel van die sleeptoerusting van ’n teëspoedwa om 



 

 

enige of al die asse van ’n motorvoertuig wat geberg word, te ondersteun, behalwe so 
’n toestel wat uitsluitlik op spore beweeg; 
“werk”  werk van watter aard ook al wat onderneem word op enige grond of straat of 
openbare plek binne die regsgebied van Swartland Munisipaliteit en, sonder om die 
gewone betekenis van die woord op enige wyse te beperk, omvat dit die oprigting van 
’n nuwe gebou of veranderings of aanbouings aan enige bestaande gebou, die 
oprigting van tente vir ontspannings- of kerkdoeleindes of vir enige ander tipe 
byeenkoms, die lê van kabels of pype, die stort van bou- of ander materiaal op enige 
plek in ‘n straat of openbare plek of die aflewering aan of verwydering vanaf enige 
perseel van enige grond of materiaal van watter aard ook al; 
 
2. Doel en oogmerke 
Handelende ingevolge die Grondwet en ander relevante wetgewing en bewus van sy 
verpligting om die gebruik van paaie, strate en sypaadjies te beheer en om enige werk 
wat in dusdanige strate, paaie en sypaadjies verrig word te bestuur ten einde ‘n veilige 
omgewing vir alle mense binne die munisipale gebied te verseker, aanvaar die 
Swartland Munisipaliteit hierdie verordening ten einde meganismes en riglyne vir 
dusdanige beheer en bestuur te voorsien. 
 

HOOFSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGS VAN TOEPASSING OP PA AIE 
EN STRATE 

 
3. Strate,  sypaadjies en openbare plekke 
Niemand mag – 
(a) ‘n straat of ’n sypaadjie  bou, aanlê, heraanlê of verander nie- 

(i) behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit, of 
(ii)  behalwe in ooreenstemming met die vereistes wat die munisipaliteit 

bepaal, 
(b) ’n veranda, muur of ’n stoep, trappies of ander uitsteeksel bou of ’n paal oprig 

in ’n straat of openbare plek nie; 
(c) sonder die toestemming van die munispaliteit enige verfraaiing of verbetering 

op ‘n sypaadjie aanbring, insluitend die aanplant van grasperke, sierplante of 
bome op ‘n wyse wat die gebruik daarvan deur voetgangers sal belemmer nie, 
of ‘n obstruksie van watter aard ookal veroorsaak wat ‘n negatiewe impak het 
op padverkeersveiligheid nie; of 

(d) sonder die toestemming van die munisipaliteit, in of op ‘n straat, sypaadjie of 
openbare plek enige motorvoertuig, motorfiets, boot, vaartuig, karavaan, 
sleepwa of enige ander voertuig uitstal, adverteer, of te koop aanbied nie. 

 
4. Advertensies sigbaar vanaf strate 
(1) Niemand mag ’n advertensie, aanplakbiljet,  plakkaat of biljet in ’n straat of 
openbare plek vertoon nie- 

(a) behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit, en 
(b) onderworpe aan die voorwaardes wat die munisipaliteit stel. 

(2) Hierdie artikel  is nie van toepassing op tekens wat kragtens die bepalings van 
die munisipaliteit se toepaslike verordening insake reklame en advertensietekens 
toegelaat word nie. 

 
5. Diere of voorwerpe wat ’n versperring veroorsaak 
Niemand mag - 



 

 

(a) goedere of artikels in ’n straat, of op ‘n area waar daarvoor voorsiening gemaak 
is, of op of in ‘n openbare plek neersit of laat bly nie, behalwe vir ’n redelike 
tydperk terwyl dit op- of afgelaai of verwyder word, of 

(b) op enige wyse die voetgangverkeer op ’n sypaadjie belemmer deur enige  dier, 
voorwerp of voertuig (uitgesonderd ’n kinderwaentjie of rolstoel wat vir die 
vervoer van kinders of gestremdes gebruik word) daarop te bring of toe te laat 
dat dit daarop gebring word nie, of 

(c) ‘n blinding, skerm, tou of ander voorwerp  oor of op ’n straat laat uitsteek of 
span of toelaat dat  dit  daaroor  uitsteek of gespan word  nie – 
(i) behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit, en 
(ii)  onderworpe aan die voorwaardes wat die munisipaliteit stel. 

 
6. Bome in strate 
(1) Die bestuur en beskerming van bome in paaie, strate or openbare plekke sal 
ingevolge die munisipaliteit se beleid ten opsigte van bome geskied en niemand mag 
sonder die munisipaliteit se goedkeuring enige boom of struik in ‘n pad, straat of 
openbare plek plant, verwyder, snoei of afkap nie. 
(2) Enige persoon wat die bepalings van subartikel (1) oortree begaan ‘n misdryf. 
 
7. Bome of gewasse wat ’n hindernis of versperring veroorsaak 
(1) Wanneer daar ook al op ’n eiendom ’n boom of ander gewas is wat lugdrade 
belemmer of wat ergernis, skade, gevaar of ongerief veroorsaak vir persone wat ’n 
straat of openbare plek gebruik, kan die munisipaliteit by skriftelike kennisgewing die 
eienaar of okkupeerder van sodanige eiendom gelas om sodanige boom of gewas te 
snoei of te verwyder in die mate en binne die tydperk wat in sodanige kennisgewing 
bepaal word. 
(2) Iedereen wat in gebreke bly om te voldoen aan ’n kennisgewing wat ingevolge 
subartikel (1) uitgereik word, is skuldig aan ’n misdryf. 
(3) Indien iemand versuim  om te voldoen aan ’n kennisgewing ingevolge hierdie 
artikel, kan die munisipaliteit self die boom of gewas snoei of verwyder op koste van 
die persoon aan wie die kennisgewing beteken is. 
 
8. Vullis, motorvoertuigwrakke, afvalmateriaal, ens. 
Niemand mag – 
(a) enige tuinvullis, motorvoertuigwrakke, onderdele van voertuie, bou- of 

afvalmateriaal, rommel of enige ander afvalprodukte in ’n straat of openbare 
plek stort of laat lê of ophoop nie, of 

(b) toelaat dat sodanige voorwerpe of stowwe vanaf ’n perseel waarvan hy die 
eienaar of okkupeerder is, in ’n straat of op ’n openbare plek gestort of geplaas 
word nie, behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en 
onderworpe aan die voorwaardes wat sodanige munisipaliteit stel. 

 
9. Parkering van swaar voertuie en karavane 
(1) Niemand mag binne die munisipale gebied -  

(a) ‘n motorvoertuig met ’n tarra wat 3500 kilogram oorskry; 
(b)      ‘n sleepwa; 
(c) ‘n leunwa, of 
(d) ‘n woonwa. 
in ’n straat of openbare plek parkeer vir ’n ononderbroke tydperk wat twee ure  
oorskry nie, buiten op plekke wat vir sodanige voertuie ge-oormerk is. 



 

 

(2)      Wanneer ook al ’n voertuig geparkeer is in stryd met subartikel (1), word daar, 
totdat die teendeel bewys word, vermoed dat sodanige voertuig geparkeer is deur die 
eienaar daarvan. 
 
10. Parkeerplek aanwysers 
(1) Niemand mag, hetsy teen vergoeding of enigiets anders van waarde in 
afwagting van vergoeding: 

(a) die bestuurder of okkupeerder van ‘n motorvoertuig aanwys waar ’n 
parkeerruimte is nie; of 

(b) enige ander parkeer- of verwante dienste in ‘n straat of openbare plek 
verrig nie. 

(2) Ondanks die bepalings van subartikel (1), mag die munisipaliteit, onderworpe 
aan enige vereistes en voorwaardes wat dit mag stel, by die ontvangs van ‘n aansoek 
van enige persoon of organisasie, so ‘n persoon of organisasie toelaat om 
parkeerruimtes aan te wys of enige ander parkeer of verwante dienste in ‘n openbare 
plek te verrig. 
 
11. Oorskrydings 
(1) Onderworpe aan die bepalings van artikel 3 en aan enige verdere voorwaardes 
wat die munisipaliteit mag stel, mag die munisipaliteit oorskryding op munisipale 
eiendom of the oprigting van of onderhoud aan ‘n veranda, balkon, teken of 
soortgelyke struktuur wat in of oor ‘n straat of openbare plek hang of uitsteek, 
goedkeur. 
(2) Wanneer daar sonder toestemming van die munispaliteit op enige onroerende 
eiendom van die munisipaliteit oorskry word, mag die munisipaliteit die stappe neem 
wat nodig is om sodanige oorskryding te verwyder of te reguleer. 
(3) Die munisipaliteit mag die omvang van ‘n openbare plek of straat waarop daar 
oorskry word verminder tot die mate van die oorskryding of tot so ‘n groter omvang 
as wat wenslik mag wees. 
(4) ‘n Permit wat ingevolge subartikel (1) uitgereik is word vir die doeleindes van 
subartikel (2) geag regulering te wees ten opsigte van die oorskryding daarin vermeld. 
(5) Enige persoon wat die munisipaliteit se toestemming, soos beoog in subartikel 
(1), wil bekom moet die voorgeskrewe vorm voltooi en by die munisipaliteit indien en 
die munisipaliteit mag so ‘n permit uitreik indien die voorgeskrewe fooi betaal is. 
(6) Enige persoon wat die bepalings van subartikel (5) oortree pleeg ‘n misdryf en 
enige persoon wat enige voorwaarde wat ingevolge subartikel (1) opgelê, pleeg ‘n 
misdryf en die munisipaliteit mag, bykomend tot enige ander straf wat opgelê mag 
word - 

(a) die oorskrydende struktuur afbreek, verwyder of invul; of 
(b) reël dat die oorskrydende struktuur afgebreek, verwyder of ingevul 

word en die eienaar of persoon wat vir die oorskryding 
verantwoordelik is aanspreeklik hou vir die kostes verbonde aan enige 
afbreek, verwydering of invulling.  

 
HOOFSTUK 3: VERBOD OP SEKERE AKTIWITEITE IN PAAIE E N 

STRATE 
 
12. Herstelwerk aan voertuie in strate 
Niemand mag  in ’n straat  of openbare plek– 



 

 

(a) ‘n voertuig herstel of versien nie, behalwe waar dit nodig is om sodanige 
voertuig te kan verwyder van die plek waar dit in ’n ongeluk betrokke was, of 

(b) ‘n voertuig skoonmaak of was nie.  
 
13. Speletjies en ander handeling in strate 
Niemand mag enigiets in ’n straat of openbare plek doen wat die lewe of veiligheid 
van ’n persoon, dier of ding in gevaar kan stel of ’n oorlas, belemmering of ergernis 
vir die publiek kan wees nie.  
 
14. Gebruik van plofstowwe 
Niemand mag in of op ’n straat of openbare plek plofstowwe gebruik of skietwerk 
uitvoer nie – 
(a) behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en 
(b) onderworpe aan die voorwaardes wat die munisipaliteit stel. 
 
15. Vervoer van karkasse van diere of ander afvalstowwe deur strate en 

openbare plekke 
Niemand mag die karkas van ’n dier of afval, nagvuil, vullis, rommel, vuilgoed, mis, 
gruis of sand deur ’n straat of openbare plek dra of vervoer nie – 
(a) tensy dit behoorlik bedek is, en 
(b) tensy dit in so ’n tipe houer vervoer word dat aanstootlike vloeistowwe  of dele 

van die vrag nie in die straat of openbare plek gestort word nie. 
 
16. Heinings op straatgrense 
Onderworpe aan die bepalings van die munisipaliteit se toepaslike verordening insake 
heinings en grensmure mag niemand sonder die munisipaliteit se skriftelike 
toestemming ’n doringdraadheining, lemmetjiesdraadheining, geëlektrifiseerde 
heining of ander gevaarlike heining op die grens van ’n straat of openbare plek oprig 
nie. 
 
17.    Boumateriaal in strate en openbare plekke 
Niemand mag in ’n straat of openbare plek  klippe of stene boor of kap, kalk blus of 
sif, of enige boumateriaal meng nie, of boumateriaal of enige ander materiaal opberg 
of plaas nie behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en 
onderworpe aan die vereistes wat die munisipaliteit bepaal. 
 
18.   Balkonne en verandas 
Behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit, mag niemand – 
(a) ‘n balkon of veranda wat verby die grenslyn van ’n straat of openbare plek 

opgerig is, gebruik vir die doel van handeldryf of die opberg van  goedere, of vir 
die was of droog van klere daarop nie, of 

(b) ‘n balkon of veranda wat verby die grenslyn van ’n straat of openbare plek 
opgerig is of gedeelte daarvan as ’n woon- of slaapvertrek omsluit of afskort 
nie. 

 
19. Droogmaak van wasgoed op heinings op grense van strate en openbare 

plekke 
Niemand mag wasgoed op ’n heining op die grens van ’n straat of openbare plek 
droogmaak of dit daaroor hang op ’n wyse wat verkeersuitsig belemmer nie. 
 



 

 

20. Beskadiging  van kennisgewingborde 
Niemand mag ’n kennisgewingbord, padverkeersteken, straatnaambord of ander 
soortgelyke teken of ’n skutting wat deur of met die toestemming van die 
munisipaliteit in ’n straat of openbare plek opgerig is, ontsier of beskadig of hom of 
haar op enige wyse daarmee bemoei nie. 
 
21. Straatkollektes en verspreiding van strooibiljette 
(1) Niemand mag –  

(a) in ’n straat of openbare plek geld insamel of probeer insamel of sodanige 
insameling organiseer of op enige wyse behulpsaam wees met die 
organisering daarvan nie, behalwe met die skriftelike toestemming van 
die munisipaliteit en onderworpe aan die voorwaardes deur die 
munisipaliteit gestel; of 

(b) ‘n strooibiljet of soortgelyke advertensiemateriaal versprei of laat 
versprei in enige straat of openbare plek, of enige strooibiljet of 
soortgelyke advertensiemateriaal op of in enige voertuig plaas of laat 
plaas sonder voorafverkreë toestemming van die munisipaliteit nie. 

(2) Aansoekgelde soos van tyd tot tyd deur die munisipaliteit bepaal kan deur die 
munisipaliteit gehef word ten opsigte van enige aansoek ingevolge subartikel (1)(c). 
 
22. Gif in strate  
Niemand behalwe ’n amptenaar van die munisipaliteit of ’n gemagtigde persoon wat 
wettig goedgekeurde onkruiddoders of gifstof toedien, mag gif in ’n straat of openbare 
plek plaas, gebruik of gooi nie. 
 
23. Rolskaats en skaats op skaatsplanke  
Niemand mag, behalwe met die voorafverkreë skriftelike  toestemming van die 
munisipaliteit, met rolskaatse of ’n skaatsplank of soortgelyke toestel in of op ’n straat 
of openbare plek, of in of op ’n terrein waar dit deur ’n toepaslike padverkeersteken 
verbied word, skaats nie. 
 
 
24. Persone moet behoorlik geklee wees 
Niemand mag op straat of in ‘n openbare plek verskyn sonder om geklee te wees of 
geklee wees op ’n wyse wat nie aan die eise van welvoeglikheid voldoen nie, met dien 
verstande dat hierdie bepaling nie op ‘n kind onder die ouderdom van sewe jaar van 
toepassing is nie. 
 
25. Vermaaklikheidsvertonings en –toestelle 
(1) Niemand mag ’n sirkus, draaimeule, mallemeule of ander byvertoning of 

toestel of tent vir die vermaak of ontspanning van die publiek in ’n straat of op 
’n openbare plek oprig of gebruik nie – 
(a) behalwe met die skriftelike toestemming van die munisipaliteit en 

onderworpe aan die voorwaardes wat die munisipaliteit stel; 
(b) tensy geskikte sanitêre geriewe vir albei geslagte van die personeel aldaar 

verskaf is, en 
(c) as dit enigsins gevaarlik of onveilig vir die gebruik van die publiek is. 

(2) `n Gemagtigde amptenaar van die munisipaliteit het vir inspeksiedoeleindes te 
alle redelike tye vrye toegang tot sodanige sirkus, draaimeule, mallemeule of 
ander byvertoning of toestel. 



 

 

 
26. Diere in ’n straat of openbare plek 
Geen eienaar of persoon - 
(a) wat beheer het oor ’n wilde of kwaai dier, aap of horingvee, mag toelaat dat dit 

te eniger tyd in ’n straat of openbare plek sonder voldoende toesig is of los 
rondloop, of mag sodanige dier op so ’n wyse aanhou dat dit gevaarlik of ’n 
ergernis vir die publiek kan wees nie. 

(b) mag duld, toelaat of veroorsaak dat enige dier in of op enige straat of openbare 
plek wei of rondloop nie. 

 
27. Beperking van toegang tot paaie 
Niemand mag sonder die munisipaliteit se goedkeuring enige straat sluit of toegang 
daartoe beperk nie.  
 
HOOFSTUK 4: WERK IN PAAIE, OPENBARE PAAIE EN SYPAAD JIES EN 

UITLAAT VAN WATER OP PAAIE EN STRATE 
 
28. Gebruik van voertuie wat straatoppervlak kan beskadig 
(1) Niemand mag – 

(a) ‘n voertuig in ’n straat of openbare plek gebruik of toelaat dat dit daarin 
gebruik word indien sodanige voertuig in so ’n gebrekkige toestand is dat 
dit skade aan ’n straat of openbare plek sal veroorsaak of moontlik sal 
veroorsaak nie, en 

(b) enige voorwerp, masjien of ander materiaal deur of langs ’n straat of 
openbare plek bestuur, stoot, rol, trek of laat voortbeweeg op so ’n wyse, 
of terwyl sodanige voorwerp, masjien of materiaal in so ’n toestand is, dat 
die oppervlak van die straat of openbare plek op enige wyse daardeur 
beskadig, gebreek of vernietig kan word nie. 

(2) Indien die munisipaliteit ‘n persoon identifiseer wat, as gevolg van die aksies 
in subartikel (1) vermeld, die oppervlak van ‘n straat beskadig, gebreek of vernietig 
het, mag die munisipaliteit die herstelkoste bereken en van die oortreder verhaal. 
 
29. Obstruksie in openbare paaie en strate 
(1) Niemand mag enige sand, klip, grond, stene, hout, kalk, sement of enige ander 
bou-  of uitgrawingsmateriaal of brandende materiaal van watter aard ookal op ‘n 
gedeelte van ‘n openbare pad, sypaadjie of voetpad laat of toelaat dat dit daar gelaat 
word nie, tensy dit in ‘n afsluiting, wat deur die munisipaliteit goedgekeur is, gelaat 
word. 
(2) Niemand mag sonder die toestemming van die munisipaliteit enige straat sluit, 
dit versper of toegang daartoe beperk nie. 
 
30. Werk in openbare paaie of strate 
(1) Niemand mag enige werk in ‘n openbare pad of op eiendom wat aan die 
munisipaliteit behoort, onderneem sonder die voorafverkreë goedkeuring van die 
munisipaliteit ingevolge die operasionele handleiding soos bedoel in artikel 31 nie. 
(2) Enige persoon wat subartikel (1) oortree pleeg ‘n misdryf. 
 
31. Norme, standaarde en riglyne 
(1) Die munisipaliteit mag norme, standaarde en riglyne daarstel en publiseer wat 
gepaste maatreëls vir werk in openbare paaie, strate of ander munisipale eiendom 



 

 

daarstel, en dusdanige norme, standaarde en riglyne moet in die vorm van ‘n 
operasionele handleiding bygehou word. 
(2) Die norme, standaarde en riglyne waarna in subartikel (1) verwys word, mag 
tussen gemeenskappe, geografiese gebiede en verskillende tipes persele differensieer. 
 
32. Vrylaat van water op ‘n openbare pad 
(1) Niemand mag sonder die skriftelike goedkeuring van die munisipaliteit – 

(a) enige water, insluitende stormwater indien gekonsentreer, op of oor ‘n 
openbare pad lei of vrystel nie; of 

(b) op welke wyse ookal die vlak van water in ‘n rivier, dam of enige 
waterwerke verhoog op so ‘n wyse dat dit inmeng met ‘n openbare pad 
of dit in gevaar stel nie. 

(2) Enige persoon wat ‘n handeling soos beoog in subartikel (1) wil verrig moet ‘n 
aansoek met die volledige tegniese besonderhede van die voorgenome optrede by die 
munisipaliteit indien en die munisipaliteit mag die aansoek goed- of afkeur en - 

(a) indien die munisipaliteit toestemming sou weier, moet dit skriftelike 
redes vir sodanige weiering verstrek; of 

(b) indien die munisipaliteit toestemming sou verleen, mag dit 
voorwaardes, vereistes of spesifikasies stel of voorskryf vir elke 
individuele geval. 

(3) Die munisipaliteit mag met die nodige kennisgewing aan die eienaar of 
okkupeerder van grond-     

(a) ‘n stroom of rivier of enige ander waterwerke se vloei verander, indien 
so ‘n verandering nodig is vir- 
(i) die beskerming van ‘n openbare pad of enige struktuur wat 

daarmee verband hou; of 
(ii) die oprigting van ‘n struktuur wat verband hou met of behoort 

aan ‘n openbare pad; en 
(b) stormwater van of onder ‘n openbare pad op privaateiendom aflei, 

behalwe grond waarop geboue, ander strukture of verbeterings is. 
(4) Die munisipaliteit moet die eienaar of okkupeerder van grond wat skade gelei 
het as gevolg van optrede ingevolge subartikel (3) vergoed vir dusdanige skade en die 
bedrag moet by wyse van ooreenkoms tussen die munisipaliteit en die eienaar of 
okkupeerder bepaal word. 
(5) Aansoeke om goedkeuring moet op die voorgeskrewe vorm gedoen word. 
(6) Enige persoon wat subartikel (1) of enige voorwaarde, vereiste of spesifikasie 
ingevolge subartikel (2)(b) verbreek, pleeg ‘n misdryf. 
 
Sluit ook in dat indien stormwaterafloop gekonsentreer word, moet toestemming 
verkry word alvorens dit in ‘n straat vrygelaat mag word. 
 
33. Oorvloei van water in strate 
(1) Niemand mag enige water, behalwe reënwater wat nie gekonsentreer is nie, in ’n 
straat laat loop of toelaat dat dit daarin loop nie. 
(2) Enige persoon wat die bepalings van subartikel (1) oortree, pleeg ‘n misdryf. 
 
 
 
 



 

 

 
HOOFSTUK 5: GEDRAG IN STRATE 

 
34. Verbode gedrag 
Niemand mag in ’n straat  –  
(a) tot oorlas van ander persone slenter, staan, sit,  lê of bedel nie; 
(b) slaap of oornag of enige skuiling oprig nie behalwe op ‘n plek deur die 

munisipaliteit aangewys;  
(c) klere, komberse of ander huishoudelike artikels was, skoonmaak of 

droogmaak  nie; 
(d) skel-, beledigende, onwelvoeglike, dreigende of godslasterlike taal besig nie; 
(e) baklei of oproerig optree nie; 
(f) ‘n vuurwapen, windbuks of windpistool afvuur nie; 
(g) tot ergernis of ongemak van enige ander persoon skreeu, gil of enige lawaai op 

watter wyse ook al maak nie; 
(h) spuug, homself was, ontlas of urineer nie;  
(i) met die oog op prostitusie of onsedelikheid iemand aanspreek of lastig val nie; 
(j) dobbelary beoefen nie; 
(k) dronk of onder die invloed van dwelms wees of alkoholiese drank of ander 

dwelmmiddels gebruik nie; of 
 

HOOFSTUK 6: VERTONING VAN STRAATNOMMERS 
 
35. Straatnommers 
(1) Die munisipaliteit kan by wyse van skriftelike kennisgewing aan die eienaar 
van enige perseel, voorskryf dat ’n nommer wat deur die munisipaliteit ingevolge 
artikel 39(c) aan so ’n perseel toegeken is, op sodanige perseel vertoon moet word en 
die eienaar van sodanige perseel moet binne 30 dae na die datum van sodanige 
kennisgewing die toegekende nommer op die perseel aanbring. 
(2) ‘n Nommer wat vertoon word soos beoog by sub-artikel (1) moet: 

(a) op ’n opsigtelike plek op die perseel vertoon word en moet te alle tye 
sigbaar en leesbaar vanaf die aangrensende straat wees; en 

(b) deur die eienaar van die perseel vervang word so dikwels as wat dit 
uitgewis of geskend of onleesbaar word. 

 
 
HOOFSTUK 7: ALGEMENE BEVOEGDHEDE VAN DIE MUNISIPALI TEIT 

 
36. Munisipaliteit kan optree en koste verhaal 
(1) Ondanks enige andersluidende bepalings van hierdie verordening kan die 
munisipaliteit – 

(a) waar die toestemming van die munisipaliteit benodig is alvorens ’n 
persoon ’n sekere daad mag verrig of iets mag bou of oprig, en 
sodanige toestemming nie verkry is nie, en 

(b) waar enige bepaling van hierdie verordening oortree word in 
omstandighede waar die oortreding beëindig kan word deur die 
verwydering van enige struktuur, voorwerp, materiaal of stof, ‘n 
skriftelike kennisgewing aan die eienaar van die perseel of die 
oortreder, na gelang van die geval, beteken om sodanige oortreding te 
beëindig, of die struktuur, voorwerp, materiaal of stof te verwyder, of 



 

 

die ander stappe te doen wat die munisipaliteit vereis om sodanige 
oortreding reg te stel binne die tydperk in sodanige kennisgewing 
vermeld. 

(2) Iedereen wat versuim om aan ’n kennisgewing ingevolge subartikel (1) te 
voldoen, is skuldig aan ’n misdryf, en die munisipaliteit kan, sonder inkorting van sy 
bevoegdhede om teen die oortreder op te tree, die nodige stappe doen om op koste van 
die eienaar van die perseel of die oortreder, na gelang van die geval, uitvoering aan 
sodanige  kennisgewing te gee. 
 
37. Sluiting van paaie en strate 
 (1) Die munisipaliteit kan enige straat permanent sluit of enige gedeelte van ’n 
straat sluit of verlê of toegang na ‘n straat of openbare plek beperk. 
(2) Indien die munisipaliteit ingevolge subartikel (1) wil handel, moet hy 
ingevolge sy kommunikasiebeleid kennis gee van sy voorneme om dit te doen; by 
gebrek aan sodanige beleid moet die munisipaliteit sy voorneme deur middel van ‘n 
toepaslike kennisgewing in minstens twee amptelike tale in ‘n plaaslike nuusblad 
bekend maak. 
(3) Enige besware teen die voorgenome handeling moet binne 14 dae na datum 
van kennisgewing ingevolge subartikel (2) skriftelik by die Munisipale Bestuurder 
ingedien word vir voorlegging aan die Raad of ’n komitee of persoon aan wie 
bevoegdheid gedelegeer is om daaroor te besluit. 
 
38. Tydelike sluiting van paaie of strate 
(1) Die munisipaliteit kan, sonder nakoming van die bepalings van artikel 37 ‘n 
straat tydelik sluit -  

(a) vir die doeleindes of in afwagting van die aanleg, heraanleg, 
onderhoud of herstel van sodanige straat; 

(b) vir die doeleindes of in afwagting van die bou, oprigting, aanleg, 
uitbreiding, onderhoud, herstel of sloping van enige gebou, struktuur, 
werke of diens langsaan, op, dwarsoor, deur, oor of onder sodanige 
straat; 
(i) indien sodanige straat na die mening van die munisipaliteit in   

’n toestand is wat gevaarlik is vir verkeer; 
(ii)  as gevolg van enige noodtoestand of openbare geleentheid wat 

na die mening van die munisipaliteit spesiale maatreëls vir die 
beheer van verkeer of spesiale voorsiening vir die 
akkommodasie van skares vereis, of 

(iii)  om enige ander rede wat na die mening van die mening van die 
munisipaliteit die tydelike sluiting van sodanige straat of 
openbare plek wenslik maak. 

(2) Die munisipaliteit mag ‘n straat wat ingevolge subartikel (1)(a) gesluit is, 
tydelik verlê. 
(3) Die munisipale bestuurder kan, indien hy dit nodig ag, ‘n kennisgewing van 
sodanige tydelike sluiting vir algemene inligting in ‘n plaaslike nuusblad plaas. 
 
39. Aanleg, onderhoud en benaming van strate  
Die munisipaliteit kan binne sy regsgebied- 
(a) strate aanlê, heraanlê, verander en onderhou; 
(b) strate benoem en herbenoem; 
(c) nommers toeken en hertoeken aan eiendomme wat aan strate grens. 



 

 

 
40. Verklaring van strate  
(1) Die munisipaliteit kan: 

(a) enige grond of gedeelte grond onder sy beheer tot straat, of  enige   
straat of gedeelte daarvan tot ’n openbare plek verklaar; en 

(b) enige privaat straat of gedeelte daarvan tot openbare straat of enige 
plek of gedeelte daarvan tot openbare pad verklaar. 

(2) Indien die munisipaliteit ingevolge subartikel (1) wil handel moet hy 
ingevolge sy kommmunikasiebeleid kennis gee van sy voorneme om dit te doen; by 
gebrek aan sodanige beleid moet die munisipaliteit sy voorneme deur middel van ‘n 
toepaslike kennisgewing in minstens twee amptelike tale in ‘n plaaslike nuusblad 
bekendmaak. 
(3) Enige besware teen die voorgenome handeling moet binne 14 dae na datum 
van kennisgewing ingevolge subartikel (2) skriftelik by die munisipale bestuurder 
ingedien word. 
 

HOOFSTUK 8: OPTOGTE 
 
41. Optogte 
(1) Behoudens die bepalings van sub-artikel (6) mag niemand in enige straat of 
openbare plek ’n optog of byeenkoms hou, reël, inisieer, beheer, daaraan deelneem, of 
dans of sing of ’n musiekinstrument bespeel, of enigiets doen wat waarskynlik ’n 
byeenkoms van persone of ’n verwarring of versperring van verkeer in sodanige straat 
of openbare plek sal veroorsaak, of enige luidspreker of ander toestel vir die 
reproduksie of versterking van klank gebruik nie sonder die skriftelike toestemming 
van die munisipaliteit ingevolge subartikels (2) en (3). 
(2) Iedereen wat voornemens is om een of meer van die handelinge soos bedoel 
in subartikel (1), in enige straat of openbare plek te verrig of uit te voer, moet ’n 
skriftelike aansoek om toestemming daartoe indien, wat die munisipaliteit moet bereik 
minstens sewe dae voor die datum waarop dit die voorneme is om een of meer van 
sodanige handelinge te verrig of uit te voer;  met dien verstande dat persone wat 
voornemens is om daadwerklik aan ’n optog, byeenkoms in enige straat of openbare 
plek deel te neem, nie by die munisipaliteit om toestemming daartoe aansoek hoef te 
doen nie en dit nie vir sodanige persone onwettig is om daadwerklik aan sodanige 
optog of byeenkoms deel te neem nie indien die organiseerder, ondernemer of 
beheerder daarvan die toestemming van die munisipaliteit verkry het.  ‘n Aansoek wat 
hierkragtens gedoen word, moet die volgende bevat: 

(a) volledige besonderhede van die naam, adres en beroep van die 
aansoeker; 

(b) volledige besonderhede van die straat of openbare plek waar en roete 
waarlangs dit die voorneme is om een of meer van die handelinge 
beskryf in sub-artikel (1) te verrig of uit te voer, die voorgestelde 
aanvangs- en sluitingstyd van een of meer van voornoemde handelinge 
en, in die geval van optogte, en byeenkomste, die getal persone wat na 
verwagting teenwoordig sal wees, en 

(c) algemene besonderhede en die doel van een of meer van voornoemde 
handelinge wat dit die voorneme is om te verrig of uit te voer. 

(3) Enige aansoek wat ooreenkomstig subartikel (2) ingedien word, moet deur 
die munisipaliteit oorweeg word, en indien een of meer handelinge wat verrig of 
uitgevoer gaan word soos in sodanige aansoek voorgestel, na die mening van die 



 

 

munisipaliteit waarskynlik nie in stryd met die belange van die openbare vrede, goeie 
orde of veiligheid sal wees nie, moet die munisipaliteit ’n sertifikaat uitreik waarby 
toestemming en magtiging verleen word vir die verrigting of uitvoering van een of 
meer van sodanige handelinge, onderworpe aan die voorwaardes wat die 
munisipaliteit nodig ag vir die handhawing van die openbare vrede, goeie orde of 
veiligheid. 
(4) Die munisipaliteit kan weier om toestemming te verleen vir die verrigting of 
uitvoering van een of meer van die handelinge wat in sub-artikel (2)  beskryf word, 
indien die verrigting of uitvoering van sodanige handeling of handelinge in stryd met 
die belange van die openbare vrede, goeie orde of veiligheid sal wees. 
(5) Die munisipaliteit kan enige toestemming wat kragtens subartikel (3) verleen 
is, terugtrek indien hy, as gevolg van nadere inligting van mening is dat die verrigting 
of uitvoering  van die betrokke handeling of handelinge in stryd met die belange van 
die openbare vrede, goeie orde of veiligheid sal wees. 
(6) Die bepalings van hierdie artikel is nie van toepassing nie op- 

(a)    optogte vir huwelike of begrafnisse; en 
(b)    ‘n byeenkoms of betoging soos beoog by die Wet op die Reëling van 

Byeenkomste, No 205 van 1993.  
 

HOOFSTUK 9: ALGEMENE BEPALINGS 
 
42. Appèl 
’n Persoon wie se regte geraak word deur ‘n besluit wat deur die munisipaliteit 
gedelegeer is, mag ingevolge Artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering : 
Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 teen daardie besluit appèl aanteken deur binne 
21 dae van die kennisgewing van die besluit skriftelike kennis van die appèl en die 
redes daarvoor aan die Munisipale Bestuurder te gee. 
 
43. Vrystellings 
(1) Enigiemand mag by wyse van ‘n skriftelike aansoek, waarin die redes volledig 
verstrek word, by die munisipaliteit aansoek doen om vrystelling van enige bepaling 
van hierdie verordening. 
(2) Die munisipaliteit mag –  

(a) skriftelik vrystelling verleen en die voorwaardes waarvolgens en die 
tydperk waarvoor sodanige vrystelling verleen word, moet in die 
vrystelling uiteengesit word; 

(b) enige vrystelling of voorwaarde van ‘n vrystelling verander of 
kanselleer; of 

(c) weier om ‘n vrystelling te verleen. 
(3) Ten einde ‘n aansoek ingevolge subartikel (1) te oorweeg, mag die 
munisipaliteit die insette en kommentaar van die eienaars of okkupeerders van 
omliggende eiendomme bekom. 
(4) ‘n Vrystelling tree nie in werking voordat die aansoeker skriftelik onderneem 
het om aan alle voorwaardes wat die munisipaltieit ingevolge subartikel (2) opgelê 
het, te voldoen nie, en indien daar met ‘n aktiwiteit begin word voordat sodanige 
onderneming aan die munisipaliteit voorgelê is, verstryk die vrystelling. 
(5) Indien daar nie aan enige voorwaarde van ‘n vrystelling voldoen word nie, 
verval die vrystelling onmiddellik. 
 
44. Strafbepalings 



 

 

‘n Persoon wat enige bepaling van hierdie verordening oortree of versuim om daaraan 
te voldoen, pleeg ‘n misdryf en kan by skuldigbevinding – 
(a) ‘n boete of gevangenisstraf opgelê word, of sodanige boete of gevangenisstraf, 

of beide sodanige boete en sodanige gevangenisstraf; en 
(b) in die geval van ‘n voortgesette misdryf, ‘n bykomende boete of ‘n 

bykomende tydperk van gevangenisstraf of sodanige bykomende 
gevangenisstraf sonder die opsie van ‘n boete of beide sodanige bykomende 
boete en gevangenisstraf vir elke dag waarop sodanige misdryf voortduur; en 

(c) ‘n verdere bedrag gelyk aan enige koste en uitgawes wat die hof bevind deur 
die munisipaliteit aangegaan is weens sodanige oortreding of versuim. 

 
45. Teenstrydigheid met ander wetgewing  
In die geval van teenstrydigheid tussen enige bepaling van hierdie verordening en 
Nasionale en Provinsiale wetgewing, standaarde, beleid of riglyne, sal sodanige 
Nasionale en Provinsiale wetgewing, standaarde, beleid of riglyne voorrang geniet. 
 
 
46. Herroeping van verordeninge 
Die bepalings van enige verordeninge wat voorheen deur die munisipaliteit of deur 
enigeen van die afgeskafte munisipaliteite wat nou in die munisipaliteit geïnkorporeer 
is, afgekondig is, word hiermee herroep insoverre hulle betrekking het op sake 
waarvoor daar in hierdie verordening voorsiening gemaak word.  
 
47. Kort titel en inwerkingtreding 
Hierdie verordening staan bekend as die Verordening insake Paaie en Strate en tree in 
werking op die datum van publikasie daarvan in die Provinsiale Koerant. 
 


