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Swartland - vir jou en my 
 

Die Swartland as ‘n streek onder die jurisdiksie van die Swartland Munisipaliteit word soos elke streek 

en onderneming gekonfronteer met ‘n dinamika wat voortdurend verander. 

 

Binne hierdie veranderende omgewing is aanpassings deurlopend nodig om volhoubaar te wees op die 

lange duur.   Jy kan dit egter net doen as jy jou vinger op die pols het en jou beplanning daarby aanpas. 

 

Die Swartland het, volgens sensussyfers ook - soos die tendens in ander dele van die provinsie - groot 

groei in inwonertal beleef in terme van die amptelike sensussyfers.  Luidens die sensusopnames was 

die inwonertal van die streek 72 116 in 2001 en 113 762 in 2011. 

 

Opnames het getoon dat hierdie groei ten spyt, die  armoede-indeks met 6% gedaal het.  Dit het in 

2001 op 32,8% gestaan, in 2007 op 27,6% en in 2011 op 26,8%.  Om dit in perspektief te sien, moet die 

syfers van buurstreke in ag geneem word waar Bergrivier byvoorbeeld met 0,4% gedaal het van 34,2% 

in 2001 tot 33,8% in 2011.  

 

Ná die voltooiing van die behuisingsprojek wat tans in Abbotsdale 541 huise bou, sal die bou van 500 

huise in Riebeek-Wes volg en daarna word nog 1000 in Malmesbury in 500 in Moorreesburg gebou.  

 

Infrastruktuur is ‘n kardinale komponent in plaaslike ekonomiese ontwikkeling en armoedeverligting. 

Daarom is toegangspaaie en strate altyd hoog op die prioriteitslys van owerhede wat ekonomiese 

groei voorstaan. 

 

Die Swartland is geen uitsondering nie en die ongeveer R1 miljard wat vir die N7-projek tussen die 

streek en Kaapstad begroot is, is ‘n reuse-inspuiting vir groei. 

 

Ook is die verbypad wat straks binne 5 jaar die ontwikkelingsnodus by Saldanha met die N1 noord kan 

verbind, ‘n groterwordende moontlikheid.  Van die drie aanvanklike opsies lyk die verbypad om 

Malmesbury van die Hopefield/N7-kruis tot naby die Riebeek-aansluiting met die Paarlpad die 

voorkeuropsie.  Dié opsie sluit ook ‘n addisionele verbypad om die Paarl in. 

 

Plaaslik word daar in die drie boekjare wat op die nuwe een volg, altesaam R54 miljoen begroot om 

sowat 30km paaie in die Swartland te bou in die gedeeltes waar die nood baie groot is. 

 

In die visie vir Swartland het burgemeester Tijmen van Essen aanbeveel dat 2014/15 die jaar word vir 

goedkoper en meer spoedwalle, die bou van speelplekke vir kinders (25 persent van die inwonertal 

van die Swartland is tussen 0 en 14 jaar oud) met spesiale verwysing na die lae-koste 

behuisingsgebiede, die vergroening van die Swartland, die opvoeding van die gemeenskap om 

rommelstrooi te bekamp, die instelling van ‘n Swartland-ontwikkelingskomitee asook die jaar waar 

weer gekyk word na die onderhoudsplan van paaie. 

 

Die ontwikkelingskomitee sal ten doel hê om onder meer besighede na die Swartland te lok, toesien 

dat die estetika van geboue beheer word en ook volhoubare ontwikkelingsmoontlikhede ondersoek.  

 

Voorwoord tot 1
ste

 Swartland Bulletin 
 

Soos wat ’n mens kan verwag, het die vorige boekjaar sy eiesoortige voorspoed en teenspoed 

opgelewer, teenspoed veral op die finansiële front, aangesien die Swartland Munisipaliteit (nes ander 

plaaslike owerhede) ook onder die gevolge van die wêreldwye ekonomiese krisis deurloop. 
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Aan die positiewe kant het Swartland vir die derde agtereenvolgende jaar skoon oudits ontvang.   Die 

uitdaging bestaan nou om daardie prestasie te kan voortsit.  

 

Die jare wat voorlê vereis innoverende en strategiese denke van die Munisipaliteit, iets waartoe ons 

ons onvoorwaardelik verbind het.  Ons het intussen ons mees kritiese risiko’s geïdentifiseer en 

gedokumenteer, en aksieplanne bedink om sodanige risiko’s te hanteer en ons finansiële stabiliteit in 

die lang termyn te verseker.  

 

Ondanks al hierdie kwessies, kon ons gelukkig gedurende die afgelope boekjaar voortgaan om 

gehaltedienste aan ons belastingbetalers te lewer.  Ons sal natuurlik voortgaan om dit te doen, 

afgesien van die uitdagings wat ons in die gesig staar.  Die dienstestandaarde wat in die 

Kliëntedienshandves gestel word, bly een van die instrumente waarmee ons ons prestasie meet. 

 

Swartland munisipaliteit het ook intern- soos enige organisasie- , behalwe vir die operasionele fokus, 

‘n organisatoriese fokus gehad, waar werkswinkels aan personeel aangebied is aangaande ‘n positiewe 

gesindheid, selfontwikkeling, leierskapsontwikkeling en spanwerk in ‘n poging om ons dienslewering 

aan ons kliënte en vennote te verbeter.  

 

Ons het ook van die dienste van ‘n eksterne diensverskaffer gebruik gemaak om die behoeftes van die 

gemeenskap te bepaal ten einde vas te stel of die data van behoeftes wat by die Munisipaliteit 

geregistreer is, weliswaar die korrekte en relevante behoeftes is. 

 

Ons streef voortdurend daarna om ons belastingbetalers trots te maak op ons en daarom bly ons 

verbind tot uitstekende dienslewering.  Om dit te kan doen, moet ons kliënte en vennote egter onthou 

dat hulle ook ’n verantwoordelikheid het om ons hiermee te help: ’n verantwoordelikheid om te 

begryp dat daar verskeie prioriteite is wat aandag benodig; ’n verantwoordelikheid om redelik te 

wees; en ’n verantwoordelikheid om te vertrou dat ons hulle beste belange op die hart dra. 

 

Ons doen alles in ons vermoë om professioneel op te tree en te alle tye ’n deursigtige benadering met 

ons kliënte te volg. 

 

 

Joggie Scholtz 

MUNISIPALE BESTUURDER 

 

SM pas tariewe aan 
 

Begroting: Verhoging van 7% vir huishoudelike munisipale uitgawes 

Die voorgestelde verhoging in munisipale tariewe vir inwoners van die Swartland is onlangs tydens 'n 

spesiale raadsvergadering eenparig aanvaar en lê tans, tot 2 Mei 2014, ter insae vir die publiek om 

kommentaar daarop te lewer. 

 

Die konsep en meerjarige kapitaal- en bedryfsbegroting sluit 'n gemiddelde 7,39%-verhoging in 

elektrisiteitstariewe vir inwoners in, wat ooreenstem met die aanbeveling van Nersa vir die nuwe 

boekjaar.  Nersa is die nasionale energiereguleerder.  Die Eskom-verhoging vir die munisipaliteit is 

8.06%. 

 

Die aanpassings vir dienste vir die volgende boekjaar sluit 'n gemiddelde verhoging van 7% vir 

huishoudelike munisipale uitgawes in.  Burgemeester Tijmen van Essen het tydens die 

raadsvergadering gesê daar is weer gepoog om die verhogings so laag as moontlik te hou, maar dat 

die volgende faktore dit baie moeilik maak:    
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"Een van die faktore is die salarisverhogings wat op nasionale vlak beding word en waarin die plaaslike 

owerhede geen seggenskap het nie.    Dit behels die verhoging van werknemersalarisse met 6.7%.   

Ons raak bekommerd dat die munisipale dienste te duur raak vir die gewone man, hoewel die 

Munisipaliteit sy uiterste bes doen om die verhogings steeds tot enkelsyfers te beperk. “ 

 

Swartland se konsepbedryfsbegroting behels 'n begrote bedryfsinkomste van R476 466 231 miljoen, 

met 'n begrote bedryfsuitgawe van R508 578 210.  Daar word op hierdie stadium egter kennis geneem 

dat die begrotingsbedrae nie as finaal aanvaar kan word nie, aangesien publieke insette nog 

gedurende April gelewer kan word.   * Die begroting kan aanlyn gelees word by www.swartland.org.za 

 

Gratis Internet vir sake en take 
 

Die eerste ses van die agt openbare biblioteke in die Swartland het reeds rekenaars met 

internettoegang gekry om inwoners behulpsaam te wees met sake en navorsingstake.  Inwoners kry 

by die biblioteke van Riebeek-Kasteel, Darling-Suid, Darling-Noord, Malmesbury, Wesbank en 

Moorreesburg  op een van die tussen 3 en 5 rekenaars gratis toegang tot internet.  Toegang is vir 45 

minute per keer en beperk om sosiale platforms en onwelvoeglike tuistes uit te sluit.  Volgens 

beplanning sal die diens vanjaar nog ook na die oorblywende biblioteke op Chatsworth en Riebeek-

Wes uitgebrei word. 

 

Watter groeipotensiaal het my dorp? 
 

In ‘n studie wat so onlangs as November 2013 gedoen is deur die Universiteit Stellenbosch in opdrag 

van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering, is die groeipotensiaal en sosio-ekonomiese behoeftes van 

dorpe in die Wes-Kaap buite die Kaapse Metropool bepaal. 

 

Vir hierdie doel is gekyk na elke dorp se inherente eienskappe wat groei en ontwikkelingspotensiaal 

sal help bepaal. 

 

Om die groeipotensiaal te bepaal, is faktore soos  die ekonomiese-, fisiese- en infrastruktuur van die 

area wetenskaplik ondersoek.  Die ontwikkelingspotensiaal is bepaal deur die institusionele en 

menslike kapitaal van elke dorp en sy munisipaliteit te ondersoek.  

 

Die wetenskaplike ondersoeke na groeipotensiaal is deurentyd in verband gebring met elke dorp en 

munisipaliteit se sosio-ekonomiese behoeftes.  Hiervoor is faktore soos huishoudelike dienste en 

behoeftes, opvoedkundige vlakke en die ekonomiese profiel van die dorp met mekaar in verband 

gebring.  

 

Die hele studie berus op die bepaling dat ‘one size fits all’ nie hier geld nie. ‘n Ekonomiese inspuiting wat 

vir een dorp ‘n geweldige hupstoot kan gee, sal byvoorbeeld in ‘n buurdorp kan doodloop, bloot omdat 

dit nie pas in daardie dorp se raamwerk van groeipotensiaal en sosio-ekonomiese behoeftes nie. 

 

Die resultate van die analise kan opgesom word deur die klassifikasie van dorpe te kruistabuleer 

volgens die sosio-ekonomiese behoeftes op die x-as en die groeipotensiaal op die y-as (sien tabel). 

 

Die tipe ontwikkeling en investering wat nodig is vir dorpe wat regs onder in die tabel lê (hoë of baie 

hoë groeipotensiaal en hoë of baie hoë sosio-ekonomiese behoeftes) is dit wat 'n merkbare impak sal 

hê op ekonomiese groei en ontwikkeling en die ondersteuning van sosio-ekonomiese prioriteite.  Die 

tipe investering vir dorpe wat links onder in die tabel lê (hoë of baie hoë groeipotensiaal maar lae of 

baie lae sosio-ekonomiese behoeftes) sal uiteraard verskil (bv toerisme-infrastruktuur) van dorpe regs 

onder in die tabel. 
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Die posisie van dorpe in die tabel bepaal dus die tipe ontwikkeling en investering wat nodig is om die 

groeipotensiaal van die dorpe maksimaal te bevorder.  Dit beteken nie dat ontwikkeling en investering 

slegs in sekere areas gaan plaasvind en nie in ander nie.  Wat dit wel impliseer is 'n onderskeid in skaal 

en intensiteit en ondersteuning wat aangepas is volgens die bestuursomstandighede in elke gebied. 

Die Groeipotensiaal Studie se waarde lê daarin dat dit verskillende en soms uiteenlopende data op 'n 

konsekwente manier kombineer en 'n verskeidenheid produkte verskaf wat deur owerhede gebruik 

kan word om ingeligte strategiese besluite te neem. 

 

Ander belangrike aspekte wat die Groeipotensiaalstudie uitgelig het, is dat: 

1.  Die belangrikste kriteria vir die aanbied van enige ontwikkelingsprojek of -program eerstens 

werkskepping en verhoogde produksie behoort te wees ten einde die gemeenskap maksimaal te 

bevoordeel.  “Waak teen die wanopvatting dat die grootste ekonomiese ontwikkelings moet kom in 

die armoede-gebiede – Ekonomiese ontwikkeling moet dáár gebeur waar dit vatbaar sal wees en sal 

kan groei. Dikwels word geld en investerings vir ekonomiese groei verkeerdelik  aangewend vir 

maatskaplike ontwikkeling omdat daar nie ‘n duidelike onderskeid getref word tussen die kriteria vir 

sosiale ontwikkeling en investering vir ekonomiese ontwikkeling nie,” maan die verslag. 

 

2.  Die besef kom al meer tuis dat buurdorpe in elke streek moet begin kyk op watter maniere hulle 

kan saamwerk om ekonomiese groei as vennote te stimuleer en laat groei.  Hier moet veral die groter 

dorpe ‘n ‘veranderde gedagtepatroon ontwikkel’ om vennootskappe met omringende kleiner 

buurdorpe te sluit. 

 

Dié streeksbenadering sal in die langtermyn nie net die kleiner dorpe bevoordeel nie, maar ook weer 

dié groot dorp wat aanvanklik as inisieerder opgetree het om die ontwikkelingspotensiaal van die 

streek te ontsluit.  Hierdie fokus behoort nie net te wees op die infrastruktuur wat gesamentlik tot 

almal se voordeel benut kan word nie, maar ook op die menslike kapitaal en fasiliteite wat in elke dorp 

ontwikkeling en groei kan meebring. 

 

3.  Die enigste kriterium vir elke belegging is die ekonomiese vatbaarheid van die dorp en sy mense. In 

‘n ekonomies vatbare dorp sal die regte tipe investering werkskepping en verhoogde produksie 

teweeg bring én die mense van die streek sal die vermoë en insig hê om dié ontwikkeling te omarm en 
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te benut tot die ontwikkeling van hul omgewing.  Die toepaslike vermoëns en bestuurstyl van ‘n 

deursigtige plaaslike regering sal ook grootliks bydra tot die sukses van investering al dan nie. 

 

4.  Intussen moedig die Wes-Kaapse regering omgewingsvriendelike ontwikkelings aan, met dié ideaal 

dat die Wes-Kaap as die laagste koolstof-provinsie in die land bekend sal staan en die leier sal wees as 

groen ekonomiese ontwikkelingspunt (hub) in die land. Die ideaal is dat die privaat- en openbare 

sektor hierby betrokke sal raak. 

 

5.  Hoewel dorpe baie goed kan vaar op die welvaartslys, word die totale beeld gevorm in terme van 

ander faktore soos: beskikbare watervoorraad in die hoogsomer (belangrik vir toerisme), 

infrastruktuur soos vervoer en watervoorsiening, behandeling van riool en die herwinningskapasiteit 

van water, werkloosheid en misdaadvlakke, die verskil in lewenswyse van die hoogste tot die laagste 

lewensvlak in elke dorp, vlakke van oorbevolking, totale persentasie huishoudings wat toegang het tot 

basiese dienste soos water, riolering, vullisverwydering en elektrisiteit, persentasie informele 

huishoudings en die bevolkingsgroei en immigrasie na die streek. 

 

Maar wat beteken dit vir die Swartlandse inwoners om te sien waar elke dorp op hierdie tabel 

geplaas is? 

Dié studie bied ‘n paar voordele, naamlik dat: 

 

1.  Ontwikkelaars wat in die Swartland wil belê, deur hierdie studie ingeligte besluite sal kan neem oor 

waar en watter tipe investering lewensvatbaar behoort te wees; en  

 

2.  Hierdie inligting ook deur die Swartland Munisipaliteit benut kan word in terme van sy kort- en 

langtermynbeplanning vir die aanwending van sy kapitaal- en ander bronne vir ontwikkelingsprojekte 

en –programme en om aksies te identifiseer wat moontlik die sluimerende potensiaal van dorpe en 

streke kan ontsluit. 

 

3.  Die Wes-Kaapse regering benut ook hierdie inligting om sy kort- en langtermynbeplanning te doen 

in terme van die aanspreek van die behoeftes van die streek. 

 

Rekening slegs aan eienaars 
 

Swartland Munisipale Raad het op 27 Maart 2014 goedkeuring verleen dat met ingang 1 Julie 2014 ‘n 

eiendomsbelasting- en diensterekening slegs aan ‘n geregistreerde eienaar gelewer gaan word en dat 

hierdie wysiging oor ‘n tydperk van 1 jaar ingefaseer sal word.  ‘n Uitdaging vir die Raad was egter om 

binne die raamwerk van toepaslike wetgewing te bly, naamlik dat dienste steeds aan verbruikers 

gelewer word, maar dat die eienaar verantwoordelik gehou gaan word vir enige/alle aktiwiteite wat 

op die perseel plaasvind. 

 

In die geval waar ‘n eiendomsbelasting- en diensterekening slegs aan ‘n geregistreerde eienaar 

gelewer gaan word en hierdie rekening nie op die vereiste betaaldatum vereffen is nie, is die gevolg 

daarvan dat kredietbeheer toegepas gaan word op die geregistreerde eienaar se perseel, deurdat die 

Raad elektrisiteitstoevoer  kan afskakel en voorafbetaalde elektrisiteit kan blok.  In die geval van 

water, kan die perseel van ‘n waterbeheertoestel voorsien word, wat die verbruiker se water beperk 

tot so min as 325 liter per dag.  Indien die toevoer van ‘n besigheidsperseel of woonstelle weens 

wanbetaling deur die eienaar gestaak word, sal die munisipaliteit vooraf die huurders op daardie 

perseel in kennis stel van die afsluiting. 

 

Swartland Munisipaliteit sal eienaars se bestaande huurkontrakte wat voor 1 Julie 2014 gesluit is, 

eerbiedig tot en met 30 Junie 2015, maar sal nie enige huurkontrakte wat na hierdie datum gesluit 
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word, aanvaar nie.  Die rede hiervoor is dat Swartland Munisipaliteit na 30 Junie 2014 slegs ‘n rekening 

vir ‘n  geregistreerde eienaar sal open.   

 

 ‘n Agent, wat insluit enige verbruiker, sal aansoek kan doen om ‘n dienste-aansluiting by die 

munisipaliteit. Dit kan SLEGS gedoen word met die skriftelike toestemming van die geregistreerde 

eienaar, vergesel van ‘n gewaarmerkte afskrif van die eienaar se identiteitsdokument. 

Eiendomme van die staat en munisipaliteit waar daar nog huurders is, is uitgesluit van die een 

rekeningstelsel. 

 

Verbruikersdienstedeposito’s sal aan huurders terugbetaal moet word, maar SAL die munisipaliteit die 

sekuriteit van die eienaar moet verhoog, en word eienaars aangemoedig om met hul huurders te 

onderhandel om hierdie deposito’s aan die eienaars oor te dra ten einde die finansiële las op eienaars 

te verlig.  Die verbruikersdienstedeposito is dus ‘n aangeleentheid tussen die eienaar en huurder, 

maar sal die eienaar aanspreeklik wees vir die betaling van die deposito by die munisipaliteit. 

Met reg sal eienaars/huurders die vraag kan vra – “wat het meegebring dat die munisipaliteit hierdie 

drastiese verandering oorweeg?” 

 

Ten einde dienste aan die gemeenskap te lewer op ‘n volhoubare basis, moet die munisipaliteit sover 

moontlik alle stappe neem om sy hulpbronne so effektief as moontlik te bestuur.  Die uitdaging is om 

‘n balans te handhaaf tussen die lewering van bekostigbare dienste op deurlopende basis desondanks 

die geweldige skommeling in die ekonomie, werkloosheid, salarisverhogings, stygende branstofpryse, 

elektrisiteit- en watertariefverhogings en statutêre heffings, teenoor die beperkte inkomste 

gegenereer uit eiendomsbelasting en diensterekeninge. 

 

Daar is die afgelope paar jaar erg ingeteer op die kontant reserwes van die munisipaliteit ten einde 

verhoging in tariewe binne die verbruikersprysindeks te hou.  Op die lang termyn is dit egter nie 

volhoubaar nie en moes die munisipaliteit ernstige stappe neem om uitgawes te besnoei. 

 

Twee van hierdie pogings is die installering van die Aqua-loc waterbeheermeganisme en om slegs 

eiendomsbelasting en diensterekeninge aan die eienaar te lewer. 

 

Finansiële voordele wat die een rekening vir die munisipaliteit inhou: 

 

Kredietbeheerafdeling: 

• Verbeterde administrasie; 

• Kredietbeheer word vergemaklik deur daar net gefokus word op die Eienaar; 

• Verslae van kredietbeheer sal meer intensief bestuur kan word a.g.v. die aantal rekeninge wat 

verminder.  Die fokus verskuif na die Eienaar wie in gebreke bly om sy rekening te vereffen, en nie 

die Eienaar en Huurder nie; 

• ‘n Geweldige besparing in die administratiewe koste van die kredietbeheerafdeling a.g.v. 

verminderde posstukke met verwysing na (a)aanmanings, (b) dagvaardigings, (c) vonnisse, (d) 

Artikel 65 kennisgewings/beslagleggings; 

• Posgelde in kredietbeheerproses; 

• Regskoste; 

• Afskaling van personeellede bv. gemiddelde salaris van R150 000 X 3 = R450 000 per jaar X 30 jaar 

enkelvoudig bereken = R13.5miljoen; 

• Besparing van twee voertuie asook die loopkoste verbonde aan voertuie wat oor twee jaar nie 

meer vervang hoef te word nie; 

• Besparing in kantoorruimte asook telefone, skryfbehoeftes en beskermde klere; 

• Die afsnylys word net hanteer t.o.v. Eienaars wie in gebreke bly  om hul rekening te vereffen en 

word Huurders nie meer in aanmerking geneem nie, wat ‘n besparing in die koste van die afsnylys 
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ook sal meebring en verder sal die afsnylys in ‘n baie korter tyd geadministreer kan word as tans 

die geval. 

 

Dienste-afdeling: 

• Verbeterde administrasie; 

• Aan- en afsluiting gaan net op Eienaars van toepassing wees waar eiendom verkoop word en geen 

aan- en afsluitings word meer vir Huurders van eiendomme gemaak nie; 

• Voorbereiding tot maandeinde proses in totaliteit gaan vergemaklik word; 

• Minder druk op navrae en kassiere aangesien daar net op Eienaars gefokus word; 

• Geweldige besparing op drukwerk van rekeninge, posgelde (bv. enkelvoudig bereken R2.80 X 5000 

= R14 000 X 12 = R168 000 X 30 jaar = R5 040 000); 

• Die aantal eiendomme in die Swartland is 24 510.  Die gemiddelde aantal rekeninge per maand is 

29 900; 

• Maandverslae gaan reduseer na slegs uitstaande saldo van slegs Eienaars en nie meer Eienaars en 

Huurders nie. 

 

Nuwe baadjie vir Abbotsdale 
 

Die voorkoms van Abbotsdale suid van Malmesbury is sedert Maart 2013 vinnig aan die verander met 

die behuisingsprojek wat tans daar verrys.  

 

Nadat die terrein waarop hierdie tweeslaapkamerhuise gebou gaan word amptelik aan Siebritz en 

Albe Laker, die besturende direkteure van Asla Devco, oorhandig is, het die siviele ingenieurs eerstens 

begin met die voorbereidings vir die aanbring en installering van alle siviele dienste  - 'n proses wat tot 

ongeveer Desember 2013 geduur het.  Daarna het die huise vinnig verrys en het die vinnige 

boumetode daarvan ook vrae uit die publiek ontlok. 

 

Boumetode:  

Johannes Steenkamp, direkteur van ontwikkelingdienste by die Swartland Munisipaliteit op 

Malmesbury, het verduidelik dat dit die manier is waarop al die ASLA-huise oor die laaste jare gebou 

word nadat Asla-ingenieurs dié konsep jare gelede ontwikkel en gepatenteer het. "Dis 100% veilig mét 

'n vlotfondament (floating foundation), wat beteken dat die huis se raamwerk en vloer met beton 

gegiet en daarna binne toe gebou word. 

“Hierdie is 'n baie goedkoper en vinniger boumetode.  Met hierdie metode is dit ook makliker om 

ongeskoolde arbeiders in diens te neem, want dit is die ideaal dat bouwerk by elke projek die plaaslike 

mense bevoordeel. As die bouproses lekker vloei, kan die bouer vyf tot agt  huise per dag bou.  Die 

uiteindelike huis is net so stewig en veilig soos 'n konvensionele huis," het Steenkamp verduidelik. 

 

"Elke huis van 40 vierkante meter het twee slaapkamers, 'n kombuis, badkamer en kuiervertrek en is 

ongeveer R100 000 werd. Elke huis kry 'n voor- en agterdeur en 'n plafon.  Die ontvanger van 'n huis 

raak die eienaar daarvan en moet bloot die munisipale aansluitingskoste betaal - ongeveer R300 - en 

in sy koopkontrak onderneem om nie die huis te verkoop binne 8 jaar nie.   Die erwe is groot genoeg 

om elk 'n tuintjie te maak, en ons gaan geen beperking plaas op die kleure waarin eienaars hul huis 

kan verf nie; sodat eienaars 'n trots en eie identiteit aan hul plek kan gee," het burgemeester Tijmen 

Van Essen destyds gesê. "Ons soek 'n netjiese uitbreiding hier langsaan die N7!" 

 

Daar word 15% van die wonings aan plaaswerkers toegeken en sal daar gepoog word om hulle 

bymekaar te plaas, om die aanpassing aan die dopslewe makliker te maak. 

 

Verder beplan die stadsvaders om mettertyd groen beginsels hier toe te pas, soos die gebruik van 

gryswater, 'n boom vir elke tuin en om eie tuine aan te moedig. 
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Wie kan hier huise kry? 

Die huise ter sprake word gebou vir gesinne met 'n inkomste kleiner as R3 500 per maand.  In die 

projek word egter voorsiening gemaak vir gesinne wat meer as dié bedrag verdien en sal op die 

sogenaamde 'gap'erwe gehuisves word - 56 erwe is reeds daarvoor uitgemerk.   

 

Die moontlikheid om 'n verdere 103 woonstelle op die terrein te bou, word ook ondersoek. 

"Woonstelle is nog ‘n nuwe konsep vir die inwoners van Abbotsdale en word die implementering 

daarvan in samewerking met die Departement van Menslike Nedersettings nog ondersoek ," het 

Steenkamp bygevoeg. 

 

Van die mense aan wie huise toegeken is, se name was reeds tot 12 jaar op die waglys vir 'n huis. 

 

Oorhandiging van sleutels:  

Die provinsiale minister van behuising, Bonginkosi Madikizela en die burgemeester van die Swartland 

Munisipaliteit (SM), Tijmen van Essen, het vroeg in April die seremoniële oorhandiging van sleutels 

aan vier gesinne behartig. 

 

Michael en Carol Carolus, Ncediswa Sigwiji, Helena Onverwagt en Jonathan Matthews was die vier 

eerstes om die sleutels vir hul huise te ontvang.  

 

Elkeen van hierdie nuwe eienaars het hul ingenomenheid hiermee te kenne gegee: 

"Ons besef ons kan nog nie die huise betrek nie, omdat daar nog 'n klompie werk afgehandel moet 

word," het elk van hulle gesê. " 

 

Hierdie huise behoort teen einde Mei of Junie gereed te wees. Die hele projek sal die provinsiale 

regering sowat R56 miljoen uit die sak jaag. 

 

Eskom beoog om elektrisiteit vir die projek gedurende April te begin aanbring en na raming sal die 

eerste huise gedurende Mei/Junie van krag voorsien wees.  Eers daarna sal die eienaars die huise kan 

betrek.  

 

"Die verdubbeling van die N7 saam met die bou van die huise was een van ons groot uitdagings," het 

Steenkamp gesê.  

 

"Verder het ons aansoek gedoen vir addisionele fondse by Departement Menslike Nedersettings sodat 

ons fyner afronding aan die huise kan doen, maar ons wag nog op reaksie op dié aansoek. Ons het nog 

net aansoeke van drie gestremde persone gekry vir huise en moet hierdie persone se individuele 

subsidies eers goedgekeur word en dan sal die ons die nodige aanpassings aan  dié huise doen vir die 

gestremdhede.  

 

“Sodra die huise betrek word, sal ons ‘n voorligtings- en opleidingsproses vir die inwoners hou.  Ons 

gaan die inwoners aanmoedig om tuine te vestig en ook ruimte vir parke en ander 

gemeenskapfasiliteite soos bus- en taxiterminusse skep.” 

 

Derde skoon oudit vir Swartland Munisipaliteit 
 

Die Swartland Munsipaliteit het weer, ‘n derde agtereenvolgende jaar, vir die 2012/2013 ‘n skoon 

oudit  van die ouditeur-generaal (OG) ontvang.  Die klassifisering van ‘n skoon oudit is baie streng en 

word daar in die fynste besonderhede na baie aspekte gekyk waarvolgens ‘n skoon oudit maklik na ‘n 

ongekwalifiseerde oudit verander kan word.  By die oorhandiging was me. Sharonne Adams, 
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(waarnemende hoof van die Wes Kaapse OG span), mnr. Kimi Makwethu (ouditeur-generaal), mnr. 

Joggie Scholtz (munisipale bestuurder van Swartland Munisipaliteit), mnr. Tijmen van Essen 

(burgemeester van Swartland), mnr. Pierre le Roux (interne ouditeur van Swartland) en me. Tsakani 

 Ratsela (adjunk ouditeur-generaal). 

 

Wenke voor die winter 
 

‘Wanneer die son skyn, dan lek dit mos nie!' so sê die ou liedjie. 

 

Wat is die voorkombare wintersrampe? 

• Maak jou dak waterdig wanneer die son skyn, want wanneer die koue en reën toeslaan, is dit 

veels te laat om te keer. 

• Klim op jou dak (of reël dat iemand dit namens jou doen) en kyk of die geute skoon, die dakplate 

vasgekap en die skroewe almal mooi styf vasgedraai is. 

• As jy van sterk seile afhanklik is om droog te slaap, moenie wag tot die reën toeslaan nie - doen 

dit betyds! 

• Maak seker dat die dreine op jou erf skoon is.  Verstopte dreine en pype veroorsaak onmiddellik 

oorstromings.  

• Daar is baie min gebiede in die Swartland wat maklik deurloop onder oorstromings weens 

geografiese ligging, dus is die versorging van jou eiendom noodsaaklik. 

 

Hoe voorkom die Swartland Munisipaliteit (SM) wintersrampe? 

Die SM maak jaarliks alle stormwaterpype en afvoerslote skoon voor die winter met mening toeslaan.  

 

Jy kan bydra deur nie afval en rommel in dié slote en pype te gooi nie. 

 

Noodnommers vir probleme van enige munisipale aard: 022 487 9479/022 487 9400. 

 

Straatligte bespaar energie 
 

Inwoners van die Swartland sal nog vanjaar sien dat die Swartland Munisipaliteit besig is om sekere 

van die bestaande straatligte te vervang met energiedoeltreffende straatligte wat gebruik maak van 

LED (liggewende diode) en HPS (hoëdruk-natrium)-tegnologie. 

 

Dit beteken dat die huidige ondoeltreffende kwikdamp-tipe straatligte afhangende van die toepassing 

vervang word met ligte waarvan die verligting meer geel van kleur is.  

 

Volgens Roelof du Toit, direkteur: elektriese ingenieursdienste, sal die verligtingsvlak nie verminder 

word nie, maar die energieverbruik sal aansienlik laer wees en minder instandhoudingswerk sal nodig 

wees.  

 

"Die projek sal bydra tot besparing in energieverbruik en dit sal na verwagting in die eerste fase reeds 

die vrystelling van koolstofdioksied wat met die opwekking van elektrisiteit gepaard gaan, verminder 

met tot 660 ton per jaar," het Du Toit verduidelik. 

 

Die eerste fase behels oorwegend woongebiede in Moorreesburg, Darling, Yzerfontein en Malmesbury 

(die De Molen, Bergzicht en Panorama-areas) asook die PPC-dorpsgebied. 

 

"Hierdie energiedoeltreffende metode om die strate te verlig, sal bydra tot die beskerming van die 

omgewing," sê Du Toit.   
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* Die projek word moontlik gemaak deur 'n toekenning van R9 miljoen van die Departement van 

Energie vir projekte om die doeltreffende gebruik van elektriese energie deur die munisipaliteit te 

bevorder.  

 

Die eerste fase sal in 2014 deurgevoer word en volgens beplanning sal die volgende fase in 2015 

afgehandel word. 

 

Nog geld vir versorging 
 

Nadat die plaaslike owerheid in die afgelope jaar reeds ‘n groot bedrag geld aan ouetehuise in die 

Swartland geskenk het na gelang van die aantal besette beddens by elke fasiliteit, is daar nou vir ‘n 

verdere tussen R750 000 en R780 000 voorsiening gemaak om aan die streek se versorgingsoorde te 

skenk.  

 

Hierdie begunstigde sorghuise word vanjaar uitgebrei om ook Jo-Dolphin op Malmesbury en Huis van 

Heerde op Moorreesburg in te sluit. Volgens burgemeester, Tijmen van Essen, is hierdie bydraes 

noodsaaklik in die ondersteuning van spesialisversorging.  Voorbeelde van projekte wat ouetehuise 

die afgelope jaar met dié hulp kon aanpak, is hittepompe, klokkiestelsels by elke bed en lugversorging.  

 

Nuwe stelsel vir verkeer en wetstoepassing 
 

Die munisipale polisiediens soos Swartlanders dit vir 10 jaar lank geken het, het op 1 Julie 2013 totaal 

van struktuur verander toe dit geherstruktureer is om te begin fokus op verkeer- en 

wetstoepassingsdienste.  Dié stap het nodig geraak weens die te hoë koste wat die polisiediens 

teweeggebring het.  

 

Dit beteken dat, waar die munisipale polisie voorheen gefokus het op misdaadvoorkoming en 

misdaadbekamping, die nuwe verkeer- en wetstoepassingsdiens fokus op die toepas van munisipale 

verordeninge en veilige verkeer. 

 

"Ons doel is nou hoofsaaklik om 'n veilige en sorgvrye omgewing te skep waar besoekers, inwoners en 

voetgangers veilig voel en waar die impak van verkeersveiligheid en munisipale verordeninge sigbaar 

is," sê die hoof van verkeer:  Roman Steyn. 

 

Wetstoepassing 

Die munisipale plan t.o.v. verordeninge is in lyn met die strategiese oogmerke van die Swartland 

Munisipaliteit soos vervat in die GOP. 

 

Die wetstoepassingseenheid se oogmerke of funksies behels: 

•  Onwettige grondbesetters  •   Onwettige strukture   •  Oornag parkering van swaarvoertuie  •  

Onwettige storting (rommel)  •  Rondloper diere  •  Onwettigehandel in alkohol en dwelms  •  

Xenofobiese aanvalle. 

 

Die strategie van die wetstoepassingsafdeling behels: 

• Voorkoming van onwettige grondbesetting, by wyse van: 

o Gereelde patrollies in areas waar dit voorkom; 

o Enige geboude strukture moet onmiddellik afgebreek word; 

o Byhou van daaglikse patrollies in die geaffekteerde gebiede. 

• Rondloperdiere behels: 

o Wetstoepassing op rondloper diere moet pro-aktief wees; 

o Geskutte diere word na Atlantis-skut vervoer. 
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• Oornag-parkering 

o Gereelde patrollies en opvolg; 

o Geen oornag en/of parkering  van swaarvoertuie word toegelaat en polisiëring word gedoen. 

• Die uitreik van bestuurslisensies, registrasie en lisensiëring, padblokkades, nagaan van 

padwaardigheid van voertuie, die regulering en voorkoming van voertuie wat onpadwaardig, 

oorlaai  of defek is, asook dronkbestuur, spoed-wetstoepassing (ingesluit opvoeding). 

 

Munisipale verordeninge sluit 'n wye reeks oortredings in, soos dronk op straat, te veel honde per erf 

en bystand met ander operasies van die SAPD. 

 

Verkeer- en wetstoepassingsdienste staan onder die stuur van Roman Steyn en kan gekontak word by 

022 487 9411. 

 

Onthou: Veiligheid eerste! 
 

Philip Humphreys, direkteur: beskermingsdienste van die Swartland Munisipaliteit en Roman Steyn, 

die hoof van verkeer, het die volgende goue wenke vir veilige padgebruik: 

 

Gordels:   Maak 'n gewoonte daarvan om jou gordel aan te sit, al ry jy net kafee toe. 

Die meeste ongelukke vind plaas binne een kilometer van jou huis af! 

 

Gordels by kinders:  Leer jou kind van kleins af deur agterin vasgemaak in die ryding te sit.  

Kinders wat staan in jou kar is uit - kan jy jou indink dat jou kind soos 'n projektiel teen die voorruit 

vasvlieg tydens 'n botsing?  ‘Better safe than sorry!’ 

 

Veilige Bande:  

* Nagaan van groewe:  Die groewe mag nie minder as 1 mm op die breedte van die band hê nie - 'n 

wetlike voorskrif én ter wille van jou veiligheid. 

* Nagaan van banddruk:  Ter wille van jou veiligheid, maak 'n gewoonte daarvan dat die petroljoggie 

jou banddruk nagaan wanneer jy brandstof ingooi - veiligheid eerste!  

* Beskadigde bande:  Wees op die uitkyk vir tekens van bande wat afloop, voorwerpe wat op bande 

vassit.  Skeure, snye of knoppe op bande kan later tot probleme lei. 

 

Nagaan van motor voor ‘n rit:  Onthou jy die voor-rit-inspeksie toe jy uitpasseer het? Pas dit gereeld 

toe en kontroleer jou bande, flikker- en remligte asook die hoofligte.  

Is jou ligte ewe sterk/ te flou / of dalk werk net een hooflig?   Voorkom ongelukke deur seker te maak 

dat jou ligte perfek werk. 

 

Voetgangers en fietsryers:   Wees uiters versigtig en sorg dat jy weerkaatsende klere dra wanneer jy 

in die nag op pad is.  Sorg dat jy te alle tye nugter en sigbaar is om ongelukke te voorkom.   Die 

hoeveelheid fietsryers en voetgangers in ons land wat in ongelukke beseer word, is reeds veels te 

hoog. 

 

Selfone:   Dit verbreek jou konsentrasie en dit is teen die wet om ‘n selfoon te gebruik wanneer jy 

bestuur.  Bring 'n handvrye stelsel in jou motor aan as jy moet praat terwyl jy bestuur. 

 

Alkohol:  Waak teen drink en bestuur!  

Die alkoholvlak in jou bloed mag nie 0,05g/100ml bloed oorskry as jy 'n gewone voertuig bestuur nie. 

Vir vragmotorbestuurders is die maksimum 0,02g/100ml bloed.  

* Kweek verantwoordelikheid en stel 'n aangewese bestuurder aan wat veilig kan terugbestuur. 
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* Op Stellenbosch het die Buddy Buddy-stelsel gelei tot die gereelde aanstel van 'n terugry-bestuurder 

(designated driver) en het die getal arrestasies vir dronkbestuur beduidend afgeneem.  

* 'n Klag van dronkbestuur lei tot 'n kriminele rekord en kan in die toekoms teen jou tel wanneer jy om 

werk aansoek doen.   

 

Aksies in die vergroening van Swartland 
 

In die nuwe begroting vir 2014/2015 is daar vir elkeen van die twaalf wyke van die Swartland 

Munisipaliteit R100 000 bewillig.  

Aksies wat op werkbare wyse kan bydra tot die vergroening van die al die dorpe in die streek kan ‘n 

groot bydrae maak om die Swartland vir elke inwoner ‘n aangenamer woonplek te help maak.  Ook 

kan die streek so nog meer aanloklik raak vir besoekers en gepaardgaande ekonomiese inspuiting. 

 

Aan die woord is burgemeester, Tijmen van Essen. 

“Om hierdie rede sal ons met elke wyk saamwerk om moontlik 20 tot 30%  van die fondse te gebruik 

in die aanplant van waterwyse en gepaste bome. 

“Ons wil dit in vennootskap doen met bereidwillige inwoners by wie se eiendom die betrokke bome 

aangeplant sal word om ons te help om slegs in die vestiging van die bome, van hulp te wees met die 

gee van water. 

“Al sal die presiese getalle eers mettertyd duidelik raak, is dit die bedoeling  om oor die volgende 4 

jaar of so jaarliks moontlik tussen 500 en 1000 bome aan te plant. 

Hierdie aksies in die verdere vergroening van die streek pas nou in by planne om ook parke en ander 

ontspanningsgeriewe in die streek groener en aantrekliker uit te bou. Alternatiewe planne word 

ondersoek om teen bekostigbare tariewe voorsiening te maak vir ontspanningsgeriewe eerder as om 

net na die duur, tradisionele opsies soos swembaddens te kyk.” 

 

Onderhoudsprogram vir strate 
 

Tydens die pas afgelope raadsvergadering van die Swartland Munisipaliteit, het burgemeester Tijmen 

Van Essen uitgewys dat die instandhouding van paaie binnekort dringende aandag sal geniet: "Ons 

besef dat die Swartlandse paaie dringend aandag benodig.  Daarom gee ek vandag aan die ingenieurs 

die opdrag om ondersoek in te stel na die raadsaamheid van die tipe opgradering wat die meeste 

strate benodig: Hoewel die goedkoper opsie van opgradering dalk 'n korter lewensduur sal hê, is my 

opdrag vandag dat die ingenieurs kom met voorstelle oor die mees ekonomiese opgradering van die 

strate.  

"Kom ons maak eerder die bestaande paaie beter voor dit só verwaarloos dat ons dit later moet op 

kap en teen 'n groter koste weer moet oorbou." 

 

Die aanbring van meer en goedkoper spoedwalle om padveiligheid in die strate te verhoog, word ook 

deur die munisipaliteit beplan. 

 

Die Swartland beskik oor 301 km geseëlde munisipale strate wat ‘n beraamde vervangingswaarde van 

R576 miljoen het. 

 

Strate moet gemiddeld na 12 jaar herseel word as voorkomende maatreël om te verseker dat die 

padoppervlak in ‘n goeie toestand bly. Indien herseelwerk nie tydig gedoen word nie, breek die 

seëllaag op en moet die pad teen ‘n veel hoër koste herbou word. 

 

Tans is 49% van SM se strate in ‘n goeie toestand, 28% moet herseel word en 23% is in ‘n swak 

toestand en moet gerehabiliteer word.  Die huidige agterstand beloop R141 miljoen. 
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Stygende skuld kniehalter groei 
 

Hoewel Swartland Munisipaliteit se Kredietbeheerafdeling alles in hul vermoë doen om te verseker 

dat eienaars/huurders hul maandelikse eiendomsbelasting- en diensterekeninge betaal, toon die 

maandverslae aan die Raad dat skuld steeds styg. 

 

Dit is werklik ‘n bron van kommer aangesien uitstaande skuld die lewering van ‘n volhoubare diens 

aan die gemeenskap in die wiele kan ry. 

 

As daar gekyk word na berigte in die media en op televisie hoe gemeenskappe in opstand kom oor 

swak dienslewering deur munisipaliteite, en mense en veral kinders se lewe in gevaar gestel word as 

gevolg van ongesuiwerde drinkwater, besmette riviere as gevolg van rioolafloop, geen 

vullisverwydering, rioolwerke wat oneffektief is en in gevalle nie eens meer in werkende toestand is 

nie, wonder ‘n mens waar het alles dan verkeerd geloop? 

 

Die billike afleiding wat gemaak kan word, is dat daar moontlik ‘n gebrek aan leierskap is, asook ‘n 

gebrek aan skoon administrasie, hoë werkoosheid en nie-betaling van eiendoms- en diensterekeninge. 

In baie gevalle word water- en elektrisiteitslesings nie gereeld geneem nie of dalk glad nie.  

Huishoudings ontvang dalk nie eens ‘n rekening nie, of selde.   

 

Uit die onderstaande voorbeeld is dit duidelik dat Swartland Munisipaliteit ook gebuk gaan onder nie-

betaling van munisipale rekeninge. 

 

 
 

Die deernissubsidie wat die munispaliteit van die Nasionale Fiskus ontvang, help dat uitstaande skuld 

nie totaal buite beheer raak nie, maar as gevolg van die steeds stygende getal mense wat na die 

Swartland kom, plaas dit ‘n geweldige druk op die infrastruktuur en kontant reserwes van die Raad. 

 

Die publiek kan maar net deurlopend daaraan herinner word dat die voortbestaan van die volhoubare 

dienslewering net in hul eie hande is.  Gelukkig kan Swartland Munisipaliteit daarin roem dat hy oor ‘n 

SKOON ADMINISTRASIE BESKIK en onder goeie leierskap staan en die drie skoon oudits die afgelope 

drie jaar getuig daarvan. 
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Beter beheer mer Aqua-loc 
 

Waterbeheermeganismes is 'n nuutjie vir die Swartland - 'n meganisme waarmee waterverbruik 

gereguleer en beperk kan word tot 'n sekere hoeveelheid liter water per dag sodra dit onder sekere 

omstandighede nodig geag word. 

 

Hierdie stelsel word gesien as 'n meganisme waarmee die Swartland Munisipaliteit sy 

verantwoordelikheid nakom om  skaars hulpbronne te beskerm.  Nodeloos om te sê, is water ‘n duur 

kommoditeit en is dit juis op hierdie handelsdiens waar die munisipaliteit tans ‘n groot verlies ly. 

 

Die eerste Aqua-loc waterbeheermeganismes gaan volgens plan in die nuwe behuisingsgebied van 

Abbotsdale aangebring word.  Daar is reeds op 5 Februarie ‘n inligtingsvergadering met die 

Behuisingskomitee van Abbotsdale gehou en daar word beoog om ‘n publieke deelname-vergadering 

op 20 Mei om 19:30 in die Abbotsdale-gemeenskapsaal te hou om die inwoners in te lig oor die 

werking hiervan. 

 

Die Aqua-loc waterbeheermeganisme laat water teen die volle sterkte deur van die vereiste 10 liter 

per minuut en is dus nie ‘n drupstelsel nie.  Indien die verbruiker op waterbeheer geplaas word, sal 

325 liter per 24 uur deurgelaat word en indien gedurende die dag die 325 liter verbruik word, sal die 

meter nie verdere water voorsien nie, tot 24:00 die aand waarna die watermeter outomaties weer die 

volgende 325 liter vir die dag sal deurlaat. 

 

Die gemeenskap sal tydens die vergadering versoek word dat elke eienaar ‘n ondernemingsvorm 

onderteken waarin ooreengekom word dat hul die kredietbeheerbeleid verstaan en dat die werking 

van die Aqua-loc meter behoorlik aan hulle verduidelik is. 

 

Waterbeheermeganismes het ten doel om kredietbeheer te verbeter en die inwoners 'n gewoonte te 

help ontwikkel om water eerstens spaarsaam te gebruik en tweedens verantwoordelikheid aan die 

dag te lê en die waterrekeninge getrou te betaal.  

 

Die Aqua-loc waterbeheermeganisme is nie dieselfde toestel as dié waarvan onlangs in die media 

berig is waarteen sommige gemeenskappe in Kaapstad in opstand gekom het nie.  

 

Die munisipaliteit beoog verder om in die nuwe finansiële jaar op die nagenoeg 600 ontoeganklike 

erwe waar watermeterlesings moeilik of geensins bekom kan word nie, ook van die 

waterbeheermeganismes te installeer aangesien die lesing op hierdie meter elektronies verkry kan 

word binne ‘n afstand van 50 tot ‘n 100 meter indien ‘n meterleser verby die meter sou loop. 

 

Waarom dié groot erns oor waterbronne? 

Die druk op kontant wat uit die watertarief verhaal moet word, word nou verder vererger aangesien 

Swartland Munisipaliteit as een van 3 B-munisipaliteite wie water aankoop by die Weskus 

Distriksmunisipaliteit ‘n finansiële bydrae aan die Weskus Distriksmunisipaliteit sal moet maak ten 

einde te verseker dat die infrastruktuur vanaf Withoogte en Voëlvleidam vervang en instand gehou 

word soos nodig. Dit is tans ‘n groot bron van kommer en sal op beide die Rade van SM en WDM 

bespreek moet word tydens die aanname van die begroting in Mei vanjaar. 
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Swartland Munisipaliteit sal sy plig versuim as hy nie na die erns van watervoorsiening aan sy 

gemeenskap kyk nie, aangesien die voorsiening van water ‘n lewensbelangrike middel is en word die 

publiek weer eens versoek om water met groot versigtigheid te gebruik. 

 

Hoe kan ek hiermee help?  

Gebruik water baie spaarsaam en vervang alle lekkende krane, toilette en waterpype op jou perseel 

dadelik. 

BAIE BELANGRIK:  Swartland Munisipaliteit is tans in proses om die totale struktuur van watertariewe 

te hersien met die moontlikheid om weer ‘n basiese tarief in te stel ten einde vastekoste te verhaal.  

Daar word beoog om die gewysigde tarief met ingang van 1 Julie 2015 te implementeer. 

 

Bespaar krag en verhoed beurtkrag 
 

As gevolg van die landswye tekort aan kapasiteit wat steeds voortduur doen Eskom weereens ‘n 

ernstige beroep op elke verbruiker  dat elektrisiteit bespaar word om die moontlikheid van lasbeheer 

te verminder. 

 

Wanneer die beskikbare opwekkingskapasiteit egter onvoldoende is, word lasbeheer onvermydelik 

om langtermyn kragonderbrekings te verhoed en word ‘n noodtoestand deur Eskom verklaar. 

 

Lasbeheer of beurtkrag sal dan ingestel word volgens skedules wat op Eskom se webtuiste gepubliseer 

is.  (http://loadshedding.eskom.co.za/)  

 

Elkeen kan bydra en saamwerk om beurtkrag te vermy deur positief te reageer op versoeke tot 

besparing soos wat in die media gepubliseer word en deur die toepassing van besparingswenke, veral 

gedurende weeksdae tussen 17:00-21:00. 

 

BESPAAR, BESPAAR, BESPAAR! 
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Swartland lei met bekamping van rompslomp 
 

Goeie dienslewering en die aanmoediging van ontwikkeling om daarmee tot vooruitgang by te dra was 

van die belangrikste faktore wat daartoe gelei het dat die Swartland Munisipaliteit ‘n spesiale aksie 

geloods het om die omdraaityd vir bouplanne drasties te verhaas. 

 

Só  groot was hul sukses, dat dit toe as beste praktyk deur die provinsie se eenheid teen rompslomp 

aangewys is. 

 
‘n Spesiale kliënt-tevredenheidsopname deur Swartland, het die rompslomp met bouplanne as een 

van die owerheid se swakker punte uitgelig. 

 

‘n Omkeerstrategie is van stapel gestuur om te verseker dat reëls, regulasies en/of burokratiese 

prosesse wat oormatig ingewikkeld is en tot onnodige vertragings lei, beperk moet word om die 

prosesse te bespoedig.  

 

Dit is gedoen met die wete dat die spoedige goedkeuring van bouplanne positiewe 

ontwikkelingsvoordele inhou. ‘n Omdraaityd van 26 dae in 2011 was nie na wense as ontwikkeling 

gestimuleer moes word nie. Die nuwe strategie het vrugte afgewerp en binne ‘n jaar is die tydperk vir 

die goedkeur van planne wat aan al die nodige voorskrifte voldoen, verkort na 18 dae. Hierdie proses 

het sedertdien nog spesiale aandag gekry en is die tydperk nou 15 dae – byna die helfte van die 

oorspronklike. 

 

Aansoeker kry nou binne 48 uur van indiening van ‘n volledige aansoek met volle aansoekfooi, ‘n sms 

met die verwysingsnommer en die betrokke department/e sit twee keer per week om aansoeke te 

oorweeg. 

 

Waar aansoeke nog onvolledig is of nie aan al die  voorskrifte voldoen nie, word ‘n aansoekers van ‘n 

duidelike stel riglyne voorsien om die proses te vergemaklik en goedkeuring te versnel. 

 

Oor die suksesse sê munisipale bestuurder, Joggie Scholtz, “Dit is ‘n geval van die korrekte gesindheid, 

wil en deursettingsvermoë, om ‘n goeie diens aan die gemeenskap te lewer, veral ‘n diens wat ‘n 

bydrae lewer tot die ekonomie. Ek is werklik trots op die direktoraat en die afdeling se personeel wat 

dit máák werk.” 

 

Dwelmaksiekomitee suksesvol gestig 
 

"Ek was vir 22 jaar in die hel." 

 

Curt Green, voorheen 'n verslaafde en nou vir vyf jaar skoon, het met die formele stigting van die 

Dwelmaksiekomitee op Malmesbury, sy lewensverhaal vertel: 

"Ek het op 13 begin eksperimenteer met dagga en later dwelms en my ouers vreeslik baie leed 

aangedoen.  Later jare was ek in ‘n verhouding en ek het as verslaafde ook baie skade aan my gewese 

meisie en kind aangerig. 

"Nou moet ek vrede maak met my verlede, met die lelike dinge wat ek baie mense aangedoen het.  Ek 

sien nou hoe selfsugtig 'n mens raak as jy verslaaf is, en uiteindelik raak jy heeltemal geïsoleerd van 

die samelewing." 

 

Green het vertel hoe hy as jong kind begin het met dagga, maar kort daarna sterker middels begin 

soek het. "Ek is later uit die huis gesit weens my verslawing, maar dit het my nie gestop nie.  
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"Selfs 'n messteek, twee keer se opnames in die hospitaal ná oordoserings - het my nie tot inkeer 

gebring nie.  Julle moet weet, as mens verslaaf is, werk jou brein heeldag oortyd met nuwe planne oor 

hoe om dwelms te kry."  

Een naweek het Curt (hy het steeds gewerk) R2 500 se dwelms gaan koop en homself toegesluit met 

net een doel: Om alles dadelik op te gebruik.  Sy liggaam het heeltemal ingegee lank voordat hy alles 

ingeneem het en hy het eers die Maandagoggend ontwaak.  "Eers hier het ek tot die besef gekom dat 

ek die enigste een is wat die besluit moet neem om te rehabiliteer!" 

 

Dis nou vyf jaar later en hy is steeds skoon. 

 

"Op Malmesbury het ons beslis 'n behoefte aan ondersteuningsgroepe. Ons moet pasop om nie in 

'denial' te wees en te maak of die probleem nie bestaan nie, ons moenie net praat en vergaderings 

hou nie, maar opstaan en iets doen - dit gaan 'tough' daarbo!" het Curt gesê. 

 

* Tydens die stigtingsvergadering het die burgemeester Tijmen van Essen gesê: "Hierdie verhaal het 

my enorm geruk.  Kom ons help die verslaafdes, kom ons bemagtig onsself met kennis van die 

simptome, kom ons ondersteun hulle.  En kom ons werk voorkomend en sorg dat ons gesonde gesinne 

tuis skep!" 

 

Die komitee bestaan uit verteenwoordigers van verskillende fasette van die samelewing soos 

aanbeveel deur wetgewing en het besluit om eers inligting oor die dwelmprobleem in te samel, en 'n 

databasis op te stel van bestaande dienste vir dwelmvoorkoming en rehabilitasie.  Hierna sal ‘n 

aksieplan opgestel en geïmplementeer word. 

 

"Ons moet onthou middelafhanklikheid is 'n komplekse saak - dis nie 'n geval van 'one size fits all' nie," 

het Marguerite Holtzhausen (Swartland Munisipaliteit) afsluitend gesê. 

 

Deernissubsidie gewysig 
 

Die Raad het op 27 Maart 2014 in beginsel goedkeuring verleen dat die kriteria waarvolgens 

deernissubsidies toegeken gaan word aan hulpbehoewende huishoudings, met ingang vanaf 1 Julie 

2014 gebaseer sal  word op ‘n markwaarde-waardasie van ‘n R100 000 en minder.  Bo en behalwe 

hierdie toegewing, sal die betrokke huishouding in terme van die eiendomsbelastingwet ‘n verdere 

korting van R15 000 op die waardasie ontvang.   

 

Swarltand Munisipaliteit gaan dus geen verdere sosio-ekonomiese opnames in die veld uitvoer nie, 

MAAR DIE RAAD BEHOU DIE REG VOOR OM - WAAR INLIGTING TOT SY BESKIKKING KOM DAT ‘N 

HUISHOUDING ‘N ROJALE LEEFSTYL VOER - DIE DEERNISSUBSIDIE VAN DAARDIE BETROKKE 

HUISHOUDING TE KAN TERUGTREK. 

 

Waar die markwaarde-waardasie meer is as R100 000 en die betrokke huishouding gebuk gaan onder 

werkloosheid, het die Munisipaliteit die diskresie om aan so ‘n huishouding ‘n deernissubsidie toe te 

ken. 

 

Ondanks die geweldige druk wat op die waterdiens geplaas word om ‘n winsgewende diens aan sy 

gemeenskap te lewer, het die Munisipaliteit besluit om die status quo van 10 kiloliter gratis water per 

huishouding per maand te handhaaf.  ‘n Verdere toegewing vanweë die sosio-ekonomiese 

omstandighede van die inwoners van die 56 en 96 woonstelle te Malmesbury, en omdat hierdie 

woonstelle nie oor ‘n warmwatersilinderstelsel beskik nie, is die Raad van voorneme om nie enige 

koste van hierdie inwoners te verhaal vir verstoppings in die rioolstelsel nie.  Hierdie toegewing kan 
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ook diskresionêr deur die Departement Finansiële Dienste uitgebrei word om op ander soortgelyke 

gevalle van toepassing gemaak te word.  

 

Die volgende subsidies sal aan ‘n deernishuishouding toegestaan word in terme van die kriteria van 

die munisipale Kredietbeheerbeleid: 

• +-10 kiloliter water per maand 

• 50 KWh elektrisiteit 

• Gratis riool 

• Gratis vullisverwydering 1 keer per week 

• R100 000 markwaarde eiendomswaardasie 

 


