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1 INLEIDING 
 
Munisipale dienslewering is tans sentraal in verskeie manifestasies van politieke onrus  
en/of ontnugtering oor ‘n wye spektrum van gemeenskappe in die land. Die oorsake en 
vlak van ontevredenheid verskil van gemeenskap tot gemeenskap en selfs van kies-
wyk tot kieswyk binne gemeenskappe. Omdat die algemene publiek nie onderskeid 
tref tussen die funksies van die verskillende departemente op plaaslike, provinsiale en 
sentrale regeringsvlakke nie word plaaslike regerings voortdurend gekonfronteer met 
allerlei vorme van klagtes, protes aksies gerig op swak dienslewering. Van hierdie 
klagtes is soms onregverdige aanklagte teen munisipaliteite, bloot  omdat die publiek 
nie ingelig is oor wat die funksies en verantwoordelikhede van munisipaliteite in hulle 
geografiese gebied is nie. Ter selfdertyd vind gemeenskapleiers dit moeilik om op die 
behoeftes van gemeenskappe te reageer omdat hulle op intuïsie staat moet maak oor 
wat die werklike behoeftes in ‘n bepaalde gemeenskap is. Die gevolg hiervan is dat die 
Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) gevaar staan om te ontspoor wanneer geld 
begroot moet word om met verantwoordelike dienslewering aan die behoeftes van die 
gemeenskap as teiken-gebruiker te kan beantwoord. In kort, die begrontingproses in 
munisipaliteite is die een besluitnemingproses in plaaslike owerhede wat nie kan be-
kostig om die werklike behoeftes in die gemeenskap (as eindgebruiker) aan te spreek 
nie. Sou dit egter die geval wees, het ons duidelik te make met ‘n tikkende tydbom wat 
met die geringste aanmoediging in protesaksie uit geledere van dieselfde eindgebrui-
kers kan ontplof. Die geskiedenis het geleer dat die nadraai van sulke protesaksies vir 
die belastingbetaler dikwels baie geld kan kos en kan soms (belangriker nog) eerlike 
pogings om die welstand in die gemeenskap en verbintenis tot goeie dienslewering 
deur plaaslike owerhede, verder kan vertraag of selfs laat opskort. Geen wonder nie, 
dat die besluite van enige munisipale bestuurder net so goed kan wees as wat die in-
ligting is waarop dit gebaseer is. Die waarheid van die voorafgaande stelling geld ook 
vir alle mense wat met plaaslike owerhede saamwerk of in plaaslike owerhede werk-
saam is en in ‘n mindere of meerdere mate op die komplekse terrein van gemeenska-
pontwikkeling werk. As gevolg van die uniekheid van enige ontwikkelingprojek/program 
met volhoubare ontwikkeling as einddoel, moet sodanige projekte/programme vanuit ‘n 
stel van meetbare basislyn inligting opereer om voortgesette monitering van suksesse 
en mislukkings moontlik te maak. Die inligting wat in die Gemeenskapindex (G-Indeks) 
verskyn is ‘n eerste poging tot die daarstelling van sodanige basislyn inligting. 
 
Die gemeenskapdeelname proses soos in die GOP voorgeskryf, is juis ontwikkel om 
inligting op grondvlak vanuit die gemeenskappe te verkry om die GOP proses van in-
ligting te voorsien wat die verskillende dienslweringbehoeftes vir die bestuur van plaas-
like owerhede na vore te laat tree. Hoewel die proses die bestuurfilosofie van grond-
vlak na bestuursvlak gebruik, getuig die gewelddadige proteste wat die land geduren-

Research Consultants 
Navorsingkonsultante 

mailto:unisearch@mweb.co.za
mailto:unisearch@mweb.co.za


 
 

 5 

de 2013 gesien het en vermoedelik deur swak dienslewering aangevuur is, blyk dit dat 
die tradisionele gemeenskapdeelname proses nie werklik daarin kon slaag om die be-
hoeftes van die “stemlose” dienste gebruikers tot die vlak van besluitnemers in plaasli-
ke owerhede te verhef nie. In ‘n poging om hierdie leemte te vul, is die Prioriteitindex 
(P-Indeks) van gemeenskapbehoeftes ontwikkel wat spesifiek ontwikkel is om die 
“stemlose” publiek se “stem” te laat hoor oor wat die werklike behoeftes in die ge-
meenskap is.  
 
Die P-Indeks maak van wetenskaplik gefundeerde en deursigtige tegnieke gebruik om 
ongefiltreerde informasie, ontwerp om direk op alle vlakke in die bestuursketting se 
bestaande korpus van kennis in te speel. 
 
2 DIE GEMEENSKAPSINDEKS (C-INDEX) 
 
Waar die P-Indeks die huidige, soms minder prominente, basies behoeftes in die ge-
meenskap na vore bring, is die C-Indeks ontwikkel om ‘n grafiese uitbeelding van die 
basiese “stand van die gemeenskap” uit te beeld. Hierdie grafiek dien terselfdertyd as 
basislyn vir die vertrekpunt vanwaar die verbetering of verswakking van dienslewe-
ringprojekte/aksies gemoniteer kan word. Sonder die “vastepunt” van die C-Indeks, 
sou enige verandering in die kwaliteit van lewe in enige teikengemeenskap ‘n debat-
teerbare begrip bly. 
 
Die P- en C-Indeks tegnieke speel nie net ‘n belangrike rol in die verfyning van die 
GOP se gemeenskapdeelname proses en die analisering van inligting nie, dit verskaf 
ook belangrike inligting insameling fase (Fase 1) nie, dit verskaf ook inligting vir die 
fases van  strategiebepaling (Fase 2), projek-identifisering (Fase 3) komplekse 
integrasie fases (Fase 4) met die verskillende uitsette soos hieronder aangedui. 
 
Fases Sleutel uitsette 

1 – Ontledings • Assessering van die bestaande vlak van ontwikkeling. 

• Prioritisering van knelpunte/probleme. 

• Inligting oor oorsake van geprioritiseerde knelpunte/probleme. 

• Inligting oor bronne beskikbaar. 

2 – Strategieë • Die visie. 

• Doelwitte. 

• Strategieë. 

• Geïdentifiseerde projekte. 

3 – Projekte • Prestasie-indikatore. 

• Projek uitsette, oogmerke, lokaliteit. 

• Aktiwiteite en tydskedule. 

• Kosteberaming en begroting. 

4 – Integrasie • 5-jr finansiële plan. 

• 5-jr kapitale investeringprogram (CIP). 

• Geïntegreerde ruimtelike ontwikkelingprogram. 

• Geïntegreerde Sektorale Program, Ekonomiese Ontwikkeling, HIV, Armoede verligting, 
geslagsgelykheid, ens.). 

• Gekonsolideerde monitering/prestasie bestuursisteem. 

• Ramp bestuurplan. 

• Institusionele plan. 

• Verwysing na sektor beplanning. 

5 – Goedkeuring • Die uitset van hierdie fase is ‘n goedgekeurde GOP plan vir die munisipaliteit. 

Source: http://www.dwaf.gov.za/WAR/documents/IDPprocess.pdf 

 
 



 
 

 6 

Die volgende kwaliteite van inligting wat deur die gemeenskapdeelnameproses gege-
nereer word, word as onontbeerlik vir die sukses van enige GOP proses beskou. 
 

1. Inligting wat ‘n refleksie van die gemeenskap se werklike behoeftes gee. 
2. Primêre ongefilterde inligting wat nie van uit ‘n bepaalde oogpunt geïnterpreteer 

is nie, maar beskikbaar is vir interpretasie deur verskillende dissiplines (inge-
nieurs, sosiale werkers, ens.) of spesifieke ontwikkeklingbelangegroepe in die 
gemeenskap. 

3. Inligting wat op so ‘n wyse aangebied word dat dit toeganklik is vir verdere in-
terpretasie en implementering deur ‘n diversiteit van spesialis terreine werk-
saam in die verskillende departemente van die munisipaliteit. 

4. Inligting gegenereer deur ‘n proses wat nie intensiewe en duur opleiding verg 
nie en waarvan die deursigtigheid vanuit die publiek se oogpunt, voor die hand 
liggend is. 

 
3 WAAROM ‘N BASISLYNMETING NODIG IS 
 
Die doel met ‘n basislynmeting is om vertrekpunt vir verwysingpunt vir verandering 
daar te stel wat as die huidige status quo kan dien. In die afwesigheid van ‘n basislyn-
meting sal die publieke debat oor munisipale dienslewering altyd ‘n negatiewe debat 
wees wat om die tekortkominge van die munisipaliteit se dienslewering sentreer, bloot 
omdat daar geen historiese vertrekpunt is vanwaar enige verbetering in dienslewering 
gemeet kan word nie.   

 
Die voordeel van die P-Indeks is dat dit plaaslike mense in ‘n neutrale plek in ‘n gesig-
tot-gesig verhouding met mekaar bring vir ‘n gesamentlike oop gesprek (fokusgroep) 
oor hulle plaaslike behoeftes onder leiding van ‘n neutrale fasiliteerder.  
 
Om koste te besnoei was besluit om vrywillige munisipale amptenary as fasiliteerders 
en/of assistent fasiliteerders op te lei. Hulle was dan ontplooi om die 13 fokusgroep-
sessies in die 10 vooraf Geïdentifiseerde gebiede in die Swartlandse munisipaliteit se 
jurisdiksie te fasiliteer. Die opleiding was op 9 Oktober 2013 deur die navorser self in 
die Komiteekamer Korporatief van die munisipale kantore gedoen. Dit was opgevolg 
met ‘n beplande demonstrasie fokusgroepsessie met raadslede wat deur die navorser 
gefasiliteer is en deur die opgeleide fasiliteerders as waarnemers bygewoon was. Die 
sessie met die raadslede het terselfdertyd ook as bekendstelling van die raadslede 
aan die proses en metingtegniek gedien. Die aantal raadslede wat vir die sessie opge-
daag het was egter bo verwagting baie en te veel om aan die funksie van ‘n goeie de-
monstrasie sessie aan die fasiliteerders te voldoen, hoewel die navorser wel ‘n poging 
aangewend het om die verskillende fases van die data-insamelingproses aan die aan-
wesige fasiliteerders te demonstreer. Die fasiliteerders het egter aangedui dat hulle 
genoegsaam toegerus was om die fasilitering volgens die voorgeskrewe prosedure te 
uit te voer. 
 
‘n Projekkoördineerder was aangestel wat die onderskeie fokusgroepsessies geskedu-
leer en fasiliteerders aan die onderskeie sessies toegewys het wat nie in die betrokke 
gemeenskappe bekend sou wees nie.  
 
Om te verseker dat dieselfde prosedure in al die fokusgroepe gebruik was, was elke 
fasiliteerder van ‘n gesprekkaart en die nodige meetinstrumente (Schutte-skale) voor-
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sien wat in die metingproses gebruik moes word. Die gesprekkaart was egter net in 
Engels en was op versoek deur die munisipaliteit in Afrikaans vertaal. 
 
Na beraadslaging met die projekbestuur was vooraf besluit om fokusgroepsessies met 
die volgende samestellings in elk van die 10 vooraf geïdentifiseerde gebied te hou. 
Waar die praktyk dit gedikteer het, was geslagte in enkele gevalle binne ‘n bepaalde 
ouderdomsgroep gemeng. 
 

1. Mans 18 - 35 jaar 
2. Vroue 18 - 35 jaar 
3. Mans 36 jaar en ouer  
4. Vroue 36 jaar en ouer 

 
Dit dien gemeld te word dat waar die opkoms vir die fokusgroepsessies minder as 5 
was, aanvullende fokusgroepsessies gehou was. Waar die opkoms meer as die voor-
geskrewe 8 groeplede was, was besluit om tog met die sessie voort te gaan, ten spyte 
van die abel wat dit op die fasiliteerder in die hantering van die groep gemaak het. Alle 
fasiliteerders was dit egter eens dat die sessies daarin geslaag het om die spektrum 
van knelpunte in die betrokke gemeenskappe uit te lig. 
 
Dit dien gemeld te word dat die fokusgroepsessie wat in Wesbank en Llinge Lethu  
deur die plaaslike politieke drukgroepe verhinder was om plaas te vind. Hierdie aktiwi-
teite was vermoedelik deur aanwesige persone geïnstigeer wat die fokusgroep de-
monstrasiesessie van raadslede bygewoon het. Dat politici die wetenskaplike proses 
wat vir alle betrokkenes tot voordeel kan strek vir eie politieke gewin probeer kaap het, 
dui op die roekelose en uitbuiting van die armstes onder die armes waartoe onverant-
woordelike politici in staat is. Voorwaar ‘n betreurenswaardige situasie. Hierdie sessies 
moes egter herskeduleer word en kon toe sonder enige voorval voltooi word. 
 
Die volksgroep met landbouers in die buitestedelike gebiede het weens ‘n gebrek aan 
belangstelling nie gerealiseer nie. Die behoeftes van die kant van die landbouers in die 
Swartlandse Munisipale gebied ontbreek dus in sy geheel in hierdie verslag. 
 
Die data-insamelingprogram het as volg gerealiseer. 
 

 Gebied Datum Tyd Groepsamestelling N 

1 

Koringberg + 
Moorreesburg (1) 

Maandag 14/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

Koringberg + Moorrees-
burg (2) 

Maandag 14/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

2 
Yzerfontein (1) Maandag 14/10/2013 19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

Yzerfontein (2) Maandag 15/11/2013 11:00 – 13:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

3 

Riebeek-Wes + 
Riebeek Kasteel (1) 

Dinsdag 15/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

Riebeek-Wes + 
Riebeek Kasteel (2) 

Woensdag 16/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

4 Malmesbury Sentraal Dinsdag 01/11/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

5 Wesbank Woensdag 16/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

6 Ilinge Lethu Maandag 15/11/2013 17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  
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19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

7 Saamstaan Woensdag 16/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

8 

Darling (1) Donderdag 17/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

Darling (2) Donderdag 17/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

9 
Riverlands, Chatsworth, 
Kalbaskraal, Abbotsdale 

Donderdag 17/10/2013 
17:30 – 18:30 18 – 35 Vroue & 18 – 35 Mans  

19:00 – 20:00 36 + Vroue & 36 + Mans  

10 Landbouers Nie gerealiseer    

 Totaal 13 378 43  

 
 
Data-insameling was tussen 14 Oktober en 1 November afgehandel. Dit kan gestel 
word dat munisipale amptenary in die fokusgroep gesprekke gesig-tot-gesig kontak met 
173 persone uit alle vlakke van die gemeenskap gehad het. Indien die syfer volgens die 
groepdinamiese beginsel in fokusgroepe vermenigvuldig word met elke persoon wat ge-
middeld 5 ander individue se menings verteenwoordig, kan dit gestel word dat die opna-
me ‘n totaal van ongeveer 865 menings uit die verskillende gemeenskappe van die 
Swartlandse munisipaliteit verteenwoordig.  

 

Die geldigheid en betroubaarheid van insigte wat tydens die oefening bekom was moet 
nie gering geskat word nie. Die werklikheid is dat ons tans met ‘n groot mate van detail 
weet wat die werklike behoeftes in die onderskeie gemeenskappe in die Swartlandse 
munisipale gebied is. Die belangrike fase van die inligting te interpreteer en in die GOP 
proses te integreer volg nou. In kort, dit kan nie meer gestel word dat ons nie weet wat 
die werklike behoeftes in die Swartlandse munisipaliteit is nie. Dit is verbatim in die 
verslag saamgevat. 
 
3.1 Inleidende notas tot die P-Indeks 
 
Die volgende vertrekpunte dien as kort inleiding tot die teoretiese onderbou wat die P-
Indeks tegniek onderlê en in hierdie basislynopname gebruik was. 
 
3.2 Die sikliese spiraal van suksesvolle gemeenskapontwikkelng 
 
Onderontwikkelde gemeenskappe vind it soms moeilik, indien nie onmoontlik nie, om 
hulleself uit die kultuur van onderontwikkeling te lig. ‘n Bose kringloop ennersiekragte 
ontstaan as gevolg van die komplekse en voortdurend veranderende aard van ‘n groot 
aantal invloede wat gelyktydig op ‘n gemeenskap inspeel. Hoewel daar ‘n verskeiden-
heid van invloede geïdentifiseer kan word, blyk almal een ding in gemeen te he, naam-
lik dat dit in hindernisse ontwikkel wat enige poging tot die ontkoming aan hulpeloos-
heid en onderontwikkeling in die gemeenskap teenwerk en sodoende verhinder dat 
mense ‘n verstelling in hulle kwaliteit van lewe kan aanbring. Tot tyd en wyl die ge-
meenskap gehelp word om sodanige hindernisse te verwyder, grens die moontlikheid 
van ontwikkeling in ‘n gemeenskap feitlik aan die onmoontlike. (Kyk  figuur 1.) 
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Figuur 1:  Bose kringloop van onderontwikkeling 

 
Hindernisse verwys in hierdie geval na die gemeenskap se persepsies en ervaringe 
van hulle eie onvervulde basiese behoeftes – dit wat buite hulle lokus van kontrole is 
en hulle gevolglik daarvan weerhou om hulle lewenskwaliteit te verbeter. In kort, men-
se ervaar iets as ‘n probleem net as hulle nie oor die vermoë beskik om ‘n verskil 
daaraan te maak nie.  
 
Indien die basiese behoeftes in ‘n gemeenskap oorkom is, kan verwag word dat ‘n nu-
we stel van “basies behoeftes” na vore sou tree. Soos hierdie “hoër vlakke” van be-
hoeftes ontwikkel en bevredig word, word die gemeenskap dus sistematies na hoër 
vlakke van kwaliteit van lewe gevoer. Gemeenskapontwikkelng is dus ‘n voortdurend 
herhalende proses van basiese behoeftebevrediging waarin die gemeenskap net ge-
help moet word om dit wat buite hulle lokus van kontrole is, binne hulle lokus van kon-
trole te bring. (Kyk figuur 2.) 
 
Figuur 2: Sikliese ontwikkelingspiraal 

 
 
Die vraag is egter wat die proses van ontwikkeling aan die gang sit? Of anders gestel, 
hoe kan die bose kringloop van onderontwikkeling gebreek word? Die antwoord is voor 
die hand liggend. Sodra ‘n gemeenskap se basiese behoeftes soos deur die ge-
meenskap self ervaar en geïdentifiseer, bevredig word, is die hindernisse vir verande-
ring verwyder en het die proses van nuwe verwagting/basiese behoeftes reeds begin. 
Indien die proses nie plaasvind nie, bly die gemeenskap vasgevang in ‘n bose kring-
loop van onderontwikkeling. Die resultaat is dat beide munisipaliteite en gemeenskap-
pe soms radeloos is en mekaar oorwinter beskuldig van ‘n nie-samewerkende hou-
ding.   
 
Die brandstof vir die proses van gemeenskapontwikkelng lê in die gemeenskap self en 
die vuurhoutjie steek die proses aan wanneer die hindernisse (onvervulde basiese be-
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hoeftes buite hulle lokus van kontrole) deur die gemeenskap self geïdentifiseer en (met 
hulp) oorkom is. 
 
3.3 Gebruik van die P-Indeks om basiese behoeftes te bepaal  
 
Die P-Indeks is spesifiek ontwikkel om behoeftes in gemeenskappe of ander teiken-
groep te prioritiseer. Dit is daarop ingestem om die (i) werklike behoeftes in die ge-
meenskap op ‘n gegewe tyd te bepaal, (ii) die behoeftes in prioriteite te rangorden, (iii) 
sonder voorskriftelike ingreep en op sodanige wyse dat dit (iv) die werklike verskil in 
dringendheid tussen behoeftes soos deur die gemeenskap geopper, uitbeeld. Dit stel 
ook beide (v) geletterde en ongeletterde respondente daartoe in staat om met dieself-
de vlak van geldigheid te respondeer. Laasgenoemde word moontlik gemaak deur die 
gebruik van die Schutte-skaal (Figuur 3). Rangordening geskied sonder om een 
item/behoefte teen ‘n ander af te speel, maar deur ‘n bepaalde item op twee vlakke 
teen homself te meet. 
 
Figuur 3: Voorbeeld van die Schutte-skaal 
 

             
            Sigkant van die onderhoudvoerder   Sigkant van die respondent 

 
 

3.4 Die verskil tussen prioriteit en belangrikheid 
 
Bestaande pogings om behoeftes in gemeenskappe te meet bestaan uit ‘n verskei-
denheid tegnieke wat almal belangrikheid of voorkeur as beginsel vir rangordening ge-
bruik. Die praktyk bewys dat hierdie tegnieke dikwels meer probleme veroorsaak as 
wat dit probleme verminder, spesifiek in laer sosio-ekonomiese gemeenskappe. Sulke 
gemeenskappe het feitlik sonder uitsondering ‘n dringende behoefte aan “alles” waar-
aan jy kan dink, bloot omdat hulle “niks” het nie. Die gevolg is dat die rangordening van 
enige behoeftes ‘n sinlose oefening is en inligting genereer wat geen waarde vir be-
planning het nie. Vir laasgenoemde moet daar fyner tussen behoeftes onderskei kan 
word. 
 
Die P-Indeks tegniek oorkom bogenoemde probleem deur die respondent se belang-
rikheid vir ‘n bepaalde behoefte af te speel teen sy tevredenheid met die huidige toe-
stand betreffende dieselfde behoefte. (Kyk figure 4 en 5.) Die gevolg hiervan is dat ‘n 
behoefte wat die gemeenskap as belangrik beskou, maar tans heeltemal tevrede is 
met die huidige toedrag van sake, beklee ‘n laer prioriteit op die ranglys as ‘n item met 
dieselfde vlak van belangrikheid, maar waarvan die tevredenheid minder is. 
 
Figuur 4:  Hoë belangrikheid, hoë ontevredenheid: Prioriteit hoog 
 
Belangrikheid           
       Prioriteit    
Tevredenheid          
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Figuur 6:  Hoë belangrikheid, hoë tevredenheid: Prioriteit laag 
 
Belangrikheid           
      Prioriteit     
Tevredenheid           
 
 
4 PRIORITEITINDEKS VAN SWARTLANDSE MUNISIPALITEIT 
 
Die P-Indeks word grafies uitgebeeld wat die behoeftes van die hoogste prioriteit in da-
lende orde toon. Dit is van die uiterste belang dat die items wat in die grafiek verskyn, 
nie afsonderlik van die redes wat dit onderlê vertolk moet word nie. Die rede hiervoor 
is dat die items in wese die slagspreuke is wat in die gemeenskap die rondte doen en 
dat die redes wat daarvoor aangevoer word die werklike knelpunt uitwys en die item 
dalk nie die korrekte vertolking van die probleem is nie. Mense in die gemeenskap 
mag dalk noem dat hulle ‘n kliniek benodig, maar wanneer na die redes gekyk word 
blyk kan die werklike probleem in wese net ‘n beter houding of professionele optrede 
wat van die personeel vereis word. 
 
Hierdie verslag bevat die verbatim transkripsie van al die geprioritiseerde items met die 
gepaardgaande onderliggende redes wat in die verskillende gemeenskappe bespreek 
was. Om nie enige detail verlore te laat gaan nie, word die redes verbatim sonder dat 
dit gefiltreer is, aangebied. Die rede vir die wyse van aanbieding is om die data in die 
oorspronklike formaat beskikbaar te stel vir die nodige interpretasie deur die verskil-
lende belangegroepe en rolspelers binne die munisipaliteit. Elke item op die lys was 
met behulp van die Schutte-skaal ten opsigte van die betrokke item se belangrikheid 
en tevredenheid gemeet. Onthou moet word, dat die hoogste prioriteit aan ‘n item toe-
geken word wat die grootste diskrepansie tussen die belangrikheid daarvan en tevre-
denheid met die huidige situasie gemeet het. 
 
Die behoeftes en redes wat in die P-Indeks tabel hier onder verskyn, dien as ‘n lak-
moestoets vir die huidige stand van ontwikkeling in die betrokke teikengemeenskap. 
Hoewel nie alle items op die lys binne die operasionele domein van die munisipaliteit lê 
nie, word die munisipaliteit (soms verkeerdelik) vir die probleem verantwoordelik ge-
hou. Hierdie toedrag van sake is tipies van laag geskoolde en desperate gemeen-
skappe, en sommige probleme kan eenvoudig reggestel word deur ‘n weldeurdagte 
kommunikasietrategie wat daarop gemik is om die gemeenskap op te voed oor wat die 
verantwoordelikhede van die munisipaliteit en die ander regeringsvlakke is, en wat die 
verantwoordelikhede van die van die gemeenskap self is. 
 
 
5 GEMEENSKAPSINDEKS (C-INDEX) 
 
Die Gemeenskapindeks (C-Indeks) is ‘n grafiese voorstelling van die tevredenheid van 
die gemeenskap ten opsigte van die basiese boustene wat in enige gemeenskap aanwe-
sig moet wees om as sulks optimaal te funksioneer. Hierdie items kan geen rangordening 
he nie en die aanwesigheid daarvan word as ononderhandelbare en tydlose boustene 
van enige gemeenskap beskou. Gevolglik kan die vlak belangrikheid van die items nie 
gemeet word nie, maar net die tevredenheid ten opsigte van die items. Die resultaat van 
die tevredenheidmetings word as ‘n gemeenskapprofiel aangebied. Vir die interpretasie 
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van die grafiek geld die beginsel dat hoe nader die meting aan die periferie van die sirkel 
die meting is, hoe groter is die probleem ten opsigte van die betrokke item onder die tei-
kengroep en omgekeerd. Die kalibrering is dus 1 as die swakste op die periferie en 11 as 
die beste in die middel van die sirkel. 
 
Die informasie van die C-Indeks is onontbeerlik vir enige volhoubare ontwikkelinginitia-
tiewe, aangesien dit as vertrekpunt dien vanwaar die impak van enige verandering in 
die gemeenskap se dienslewering en/of enige intervensieprogramme in die gemeen-
skap gemoniteer kan word.  
 
5.1 Kohesie as een van die basiese boustene in enige gemeenskap om as ‘n 

gemeenskap te funksioneer 
 
Indien enige gemeenskapontwikkelingprojekte uitgevoer word voordat genoegsame 
kohesie in die gemeenskap bestaan, is die moontlikheid baie groot dat dit as gevolg 
van ‘n gebrek aan gemeenskapdeelname sal faal. In hierdie verslag word die mate van 
gemeenskapkohesie deur die grootte van die konsentriese sirkel in die middel van die 
C-Indeks aangedui. Hoe kleiner die sirkel, hoe beter is die kohesie en omgekeerd. Dit 
is belangrik om die gemeenskapkohesie te verdiskonteer voordat enige ontwikkeling-
projekte aangepak word. Swak gemeenskapkohesie dui daarop dat groot gedeeltes 
van die gemeenskap nie vrywillig by enige gemeenskapprojekte sal aanmeld nie. Die 
drie vrae wat die kohesie-konstruk opbou is: 
 

1. In watter mate beskou jy gemeenskap waarin jy woon as jou tuiste? 
2. Hoe naby of ver voel jy aan die mense in die gemeenskap? 
3. In watter mate kan jy op jou vriende in die gemeenskap staat maak om tot hulp 

te kom, sou jy hulp benodig?  
 
 
6 SAAMGESTELDE GEWEEGDE P-INDEKS 
 
Waar die P-Indeks gedetailleerde gerangordende inligting oor elke vooraf geïdentifi-
seerde gemeenskap in die munisipale bied bevat, inkorporeer die saamgestelde ge-
weegde P-Indeks (SGI) die distribusie wydte van die onderskeie items oor al die ge-
biede vir munisipale beplanning en begrotingdoeleindes. Dit word gedoen deur die P-
Indeks waarde te vermenigvuldig met die aantal gebiede waar dieselfde item as ‘n be-
hoefte voorgekom het. Om die SGI te bereken was die volgende formule gebruik: 
 
 

SGI = 
P X N 

X 10 
90 

   
Waar: 
 

P = Prioriteitindeks lesing 
N = Aantal gebiede waar die item voorgekom het 
90 = maksimum P X N (10 X 9) 
10 = maksimum P-Indeks waarde 
 

 
Ten einde geteikende inligting, gebaseer op die nege vooraf geïdentifiseerde geogra-
fiese gebiede in die munisipale gebied, te verskaf oor waar bepaalde behoeftes sterk 
na vore tree, word die SGI P-Indeks grafiek gevolg deur die redes wat die geprioriti-
seerde items onderlê. Dit stel die munisipaliteit in staat om op ‘n geografiese basis be-
hoeftes aan te spreek. Hierdie inligting lig die bestaande GOP inligting tot ‘n hoër en 
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meer gedetailleerde vlak, aangesien hierdie inligting normaalweg tussen die krake 
deur sou val bloot eenvoudig omdat sommige sterk behoeftes in kleiner gemeenskap-
pe op in die agtergrond sou verdwyn omdat dit deur die groter prentjie verduister word. 
 
Hierdie inligting moet deur bestuurders in die verskillende departemente van die 
Swartlandse munisipaliteit opnuut geïnterpreteer word. Uiteraard sou die eerste fase 
beteken dat behoeftes wat nie binne die jurisdiksie van die munisipaliteit val nie, geï-
dentifiseer word. Onthou moet word dat die publiek nie altyd oor die kennis beskik om 
te bepaal watter regeringvlak en/of departemente vir bepaalde behoeftes verantwoor-
delik is nie. Maar, die munisipaliteit moet daarvan bewus wees dat hulle as katalis tus-
sen departemente en regeringvlakke (bv. SAPD, Gesondheid- en Onderwysdeparte-
mente) kan optree om die verskillende vorme van nood onder die inwoners in ons mu-
nisipale gebied aan te spreek.  
 
Dit is nie die doel met hierdie verslag om aan bv. die ingenieursdepartement te sê hoe 
hulle hul werk moet doen nie, maar dit vervat inligting wat aan die ingenieursdeparte-
ment inligting verskaf oor hoe die publiek die bepaalde (ingenieurs) probleem vertolk 
en ervaar en hoe dit wat normaalweg gedoen moet word, so gedoen en gekommuni-
keer kan word dat hulle handeling die lewenskwaliteit van die inwoners direk sal help 
verhoog. Byvoorbeeld, indien toilette benodig word en die onderliggende probleem vir 
toilette is veiligheid by die toilette, moet die elektrisiteitdepartement betrek word by die 
verskaffing van beligting vir die inwoners se veiligheid. As dit nie gedoen word nie, sou 
die onderliggende rede waarom toilette benodig word nie aangespreek word nie en 
dus geen werklike verskil aan die inwoners se lewenskwaliteit maak nie. 
 
 
7 DIE PAD VORENTOE 
 
Na bestudering van die inhoud van hierdie verslag, moet alle aktiewe en potensieel 
aktiewe rolspelers geïdentifiseer word en onder voorsitterskap van die plaaslike muni-
sipaliteit om ‘n tafel byeengebring word met net een punt op die agenda: “Wie gaan 
wat doen om die basiese behoeftes soos in die verslag uitgewys”. Indien hierdie pro-
ses die werklike behoeftes soos in die verslag uitgewys sou aanspreek, sou erkenning 
vanuit die gemeenskap ‘n logiese gevolg wees. Dit moet egter uitgewys word dat die 
aantal behoeftebelalings wat in gemeenskappe gedoen kan word ‘n drempel het. Goed 
bedoelde behoeftemetings wat oor-en-oor in gemeenskappe uitgevoer word sonder 
dat dit enige resultate oplewer en/of ‘n verskil in die mense se lewenskwaliteit maak, 
kan ter selfdertyd as sneller dien vir die ontwikkeling van ‘n negatiewe (destruktiewe) 
klimaat in gemeenskappe wat alle toekomstige ontwikkelinginitiatiewe in die kiem kan 
smoor. Dit is moontlik een van die redes waarom tekens van ongeduld waargeneem 
kan word met die herhalende wykgebaseerde GOP-proses wat selde daarin slag om 
die vinger op die werklike behoeftes in die gemeenskap na vore te laat tree. Tekens 
van hierdie “opname ongeduld” onder die inwoners was in sommige fokusgroepe 
waarneembaar.   
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8 ASSOSIASIE MET DIE SWARTLANDSE MUNISIPALITEIT 
 
Alle fokusgroepgesprekke was begin met die vraag: Dink aan die Swartlandse Munisi-
paliteit, wat kom eerste in jou gedagtes op? Hierdie vraag is herhaal totdat geen verde-
re response uit die groep na vore getree het nie. Hierdie proses word die Groep-
Assosiasie Analise (GAA) genoem, wat met groot sukses deur Roland Szalay verfyn 
is. Die impromptu response word eenvoudig neergeskryf en geen verduidelikings was 
op navraag aan die respondente deur die fasiliteerders verskaf nie. Hierdie tegniek is 
daarop ingestem om die onderliggende persepsies wat met die munisipaliteit geasso-
sieer word na vore te laat tree. Inhoudanalise van die response was gedoen, klonte-
rings van response ontwikkel en in die vorm van die onderstaande semantografiek 
aangebied. 
 
8.1 Semantografiek: Swartland Munisipaliteit 
 

 
 
 
9 INTERPRETASIE VAN DIE P-INDEKS 
 
Dit is van die uiterste belang dat bostaande grafiek nie in isolasie geïnterpreteer moet 
word nie, maat met die onderstaande P-Indeks data aangevul word. Die P-Indeks van 
Swartland Munisipaliteit toon ‘n algemene lae relatiewe intensiteit van probleme. Die 
hoogste gemiddelde meting is 5.8 op ‘n 10-punt skaal, waar ‘n lesing van 10 op krisis-
vlak dui. Dit wil egter nie sê dat lesings met ‘n dringendheid van 10 nie voorgekom het 
nie. Dit het wel gebeur, maar dan net in enkele van die 10 gebiede waarin inligting in-
gesamel was. Vir laasgenoemde detail moet die tabelle onderaan elke grafiek geraad-
pleeg word. Die volgende reeks tabelle en grafieke bied die P-Indeks lesings en onder-
liggende redes vir die knelpunte soos dit in elk van die 10 gebiede voorgekom het. 
Ernstige knelpunte kom dus nie wydverspreid voor nie, hoewel die uniekheid van elke 
gebied ernstiger knelpunte in eie reg uitlig. Die uniekheid van elk van die gemeen-
skappe moet gerespekteer word indien die munisipaliteit ernstig is om die lewenskwali-
teit in die onderskeie gebiede positief wil beïnvloed.  
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9.1 P-INDEKS: Swartland 
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Munisipale dienslewering 
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Publieke vervoer 
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Vullisverwydering / Rommel strooi 

SWARTLAND SAAMGESTELDE GEWEEGDE P-INDEKS 
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Knelpunt Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering/ 
Rommelstrooi 

Riebeek  Ons het gevra vir wheelie bins maar niks weer gehoor daar-
van nie. 

 Die blou bakke wat in die strate staan word so min skoon-
gemaak. Die mense gooi dan sommer hulle vullis langsaan 
die drom. Hulle moet draad om die bakke span sodar die 
vullis nie weer na ons huise waai nie. Dis oral vullis hier as 
die wind waai. 

 Al die ander kleiner dorpies het almal wheelie bins, hoekom 
kan die munisipaliteit ook nie vir ons sulkes gee nie? 

 Die mopgat is te vêr vir ons om ons vullis daar te gaan 
dump. Hoe moet ons dit daar kry? 

 Daar is net een vullisbak en baie vullis waai rond wanneer 
die bak vol is. 

 Hulle het dromme belowe maar het nog nie gebring nie. 

 Die vullis wat ons tans in die sakke het word deur die honde 
stukkend gebyt en dan strooi die vullis op die gras en sy-
paadjies. Ek het nie altyd geld om swartsakke te koop nie. 

 Die munisipaliteit het ons belowe hulle gaan vir ons wheelie 
bins gee. Waar is dit? Die vullismense vat nie die outydse 
swart drom nie omdat hulle sê dis te moeilik om dit in die 
trok te tip. Nou los hulle ons vullis net. 

 

9.23 

Darling  Hier lê die vullissakke orals rond. Die honde skeur dit oop 
en rommel lê dan die hele wêreld vol. 

 Vullis kan in drom gegooi word maar ons het nie dromme 
nie. By sommige dorpe is daar by elke huis 'n drom. Dis te 
duur vir ons om dromme te koop. 

 Ons moet wheelie bins kry, veral in die Kleurlinggebied. 

 drom te duur om self te koop 

 Die munisipaliteit kan by elke wettige eienaar 'n R1 by reke-
ning die rekening sit om wheelie bins te he. 

 In Atlantis kry hulle wheelie bins verniet. Hoekom moet 
Swartland betaal? Ons moet nie betaal daarvoor nie. 

 Hier maak die munisipaliteit net in die blanke gebiede 
skoon. Ons moet self ons sypaadjie skoonmaak en dan tel 
munisipaliteit nie die vullis op nie. 

 Ons sien nie die munisipaliteit in die Kleurlinggebied nie, jy 
sien hulle net in die blanke gebied. 

 In Darling-Oos dump mense vullis in oop erwe. Daar is net 1 
bin vir hele gemeenskap. 

  

4.36 

Saamstaan  Ons benodig vullisdromme omdat die honde skeur die vullis 
sakke stukkend en dan lê die gemors orals rond. 

 Jy moet ver loop in Illinge Lethu vir 'n bin. Die munisipaliteit 
tel nie die vullis op wat in die strate en tussen die huise 
rondlê nie. 

 Die mense gooi hulle vullis op sypaadjies en dit lok muise 
en rotte. 

  

6.80 

Koringberg  Die munisipaliteit kan 'n dag uitsit vir tuinvullis om weggery 
te word. 'n Mens kan nie die tuinvullis met 'n kruiwa so ver 
stoot nie. 

 As ek in elk geval daar by die gat kom, sê hulle ek moet 'n 
ticket het of hulle fine my R150. 

 As ons ook nie ons jaart skoonmaak nie is dit ook moeilik-
heid en hul beboet ons. 

 Daar is die luukse goed in die groot dorpe - die blou bins, 
maar ons word nie raakgesien nie. Ons is mos agtergeble-
we 

10.00 
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Wesbank  Hoekom kan ons nie vullisdromme kry soos in die blanke 
area nie? 

 Die mense wat die vullis optel vat net die helfte van die vul-
lis. 

 Die berging van die vullis is onhigiënies. Ons moet dit op die 
dak sit om buite bereik van die honde te hou en die reuk 
kom in die huis. 

 Oop veldjies waar vullis gestort word, word nie deur die mu-
nisipaliteit skoongemaak nie. 

 As die munisipaliteit uitkom dan vra hulle of jy op subsidie is 
of nie – want dan help hulle jou nie. 

  

8.24 

Moorrees-
burg 

 Ons kan nie vullissakke bekostig nie. 

 Ander dorpe (munisipaliteite) het vullisdromme en ons het 
niks. 

 Sommige dorpe het ook containers - ons het nie. Ons moet 
soms bokse en ander plastieksakke gebruik om as vuilis in 
te gooi. 

 As ons vullisdromme het, word dit maklik reggemaak, want 
die trok tip net die vullisdromme. 

 Sommige kere skeur die katte en honde die vullissakke dan 
word dit netso gelos omdat dit nie in ‘n vullissak is nie. 

 Ons is nie so bevoorreg om vullissakke te kan bekostig nie. 

 Dit hou gesondheidrisiko’s in vir ons. 

 Tuinvullis wat bymekaar gemaak word moet deur die muni-
sipaliteit verwyder word. Moet hulle betaal word om dit te 
verwyder? 

 Dit bly soms tot 3 weke voor mense se huise staan. Wat 
nou? Wie moet dit kom haal? 

  

7.10 

Malmesbury  Die mense wat teen die N7 bly  gooi hulle tuinvullis agteroor 
die muur en dit is nie ‘n mooi prentjie om te sien wanneer jy 
vanuit die omgewing verby Moorreesburg ry nie. 

 Die mopgat is te ver vir mense om hulle vullis tot daar te 
vervoer. 

 Die munisipaliteit sny die gras, maar die mense gooi hulle 
vullis net daar. Hulle het  geen verskoning nie, want die mu-
nisipaliteit verwyder die tuinvullis as hulle dit in swart sakke 
sit. Miskien weet hulle nie en moet dit dalk beter kommuni-
keer word. Dalk in die nuusbrief? 

 Die gebied langs die hospitaal is verskriklik. Mense mors 
vreeslik daar. 

 Die ou trimpark word ook baie verniel. Daar is bosslapers 
wat daar woon mens bang hulle steek die hele bos aan die 
brand daar. 

  

2.67 

Illinge Lethu  Die mense wat die vullisdromme leegmaak aanvaar net 
swart vullis sakke en ons het nie geld vir swart sakke nie. 
Mense is werkloos en die munisipaliteit verskaf nie die 
swartsakke vir die gemeenskap nie 

 Die hele woonbuurt is vuil. 

 Honde skeur die sakke en die vullis lê oral in die strate en 
die yards vol. 

 Die munisipaliteit behoort ons ordentlike vullisdromme te 
gee. 

 As ons nie swartsakke het nie tel die munisipaliteit nie ons 
vullis op nie. 

 Hulle wil he ons moet ons eie swartsakke koop. Die munisi-
paliteit behoort ons swartsakke te gee. 

9.20 

Werkskepping / Eko-
nomiese bemagtiging 

Riebeek  Hier is baie mense met graad 12 maar hulle kry nie werk 
nie. 

8.33 
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 As jy nie iemand ken nie kry jy nie die job nie. 

 Hulle stel net familie van die raadslid aan. 

 Ons soek werk by Munisipaliteit maar kry nooit werk daar 
nie. 

 Inligting oor geleenthede vir werk moet na gemeenskap toe 
kom. Ons hoor nooit daarvan nie. 

 Net 'n klein groepie uitverkorenes het toegang tot inligting 
oor werkgeleenthede. 

 Ons kyk net na die koerantjie. Dis al bron van inligting wat 
ons vir werkgeleenthede het. 

 Ons het nie hier 'n sentrale punt vir inligting vir werkskep-
ping nie. 

 Alles gaan hier na die verkeerde mense toe. 

 Werkskepping loop dood na 4-5 maande en dan? 

 Ons het gehoor die werkskepping gaan terug Kaap toe. Ons 
gaan nie meer geld daarvoor kry nie. 

 Hier in Chatsworth werk die vrouens en mans babysit die 
kinders. 

 As werk beskikbaar is, is dit in die Gazette. Hulle moet on 
ons area ook adverteer, byvoorbeeld by die SPAR kan 'n 
kennisgewingbord wees. 

 Hier het al verskeie mense vir werk aansoek gedoen, maar 
hulle word nie aangestel nie. 

 Wanneet kontrakte vir konstruksie toegeken word is dit  
alewig well-established contractors - net een side of eco-
nomy word gevoer. 

 Emerging businesses word nie geleenthede gegee nie. 

 In hierdie vallei is dit predominantly druiwe/wyn area. Hier is 
geen black/coloured farmers nie want they don’t get to be 
managers. We will stay at the bottom. 

 PPC retrenchments wat plaasgevind het gaan nie goed af in 
die area nie. Dit maak die werkloosheid net groter hier. 

 Werkgeleenthede word nie gegee aan mense van Riebeek 
Kasteel nie - hul neem altyd mense van plekke soos Wol-
seley. Hulle moet ons people empower. 

 Vir die jobs wat Swartland Munisipaliteit beskikbaar het, kry 
Malmesbury en Abbotsdale se mense. Niemand uit Riebeek 
Wes word aangestel nie. 

 Hulle kyk na ons ouderdom en dan stel hulle ons nie aan 
nie. Dis verkeerd - don’t judge a book by its cover! 

 Meeste van ons jonger mense wat hier is, is drop-outs - al 
die werke vra matriek. 

 Die ding is die mense weet nie wat in daai jongmense is nie. 

 As jy werke soek vra die mense 5 jaar experience. Maar 
hoe moet ons experience kry as niemand ons wil aanstel 
nie? 

 Meeste van ons mense het die ervaring, maar nie die papie-
re nie en word dan minimaal betaal. 

 Gee vir ons programme hier wat ons jongmense kan skill. 

 Ons kan gebruik maak van ons local FET college. Gee ons 
learnerships van die munisipaliteit - jy kry 'n stipend en ex-
perience en jy lok baie jong mense hierheen. 

 Werkloosheid is 'n groot probleem hier. Hier sit baie matri-
kulante by die huis sonder werk, 

 Ons met opleiding kry in entrepreneurskap. Ons moet ge-
help word om opleiding te gee vir jongmense. 

 Ons benodig finansiële ondersteuning vir klein besighede 
hier. 

 As jy 'n crèche wil begint moet jy hier baie betaal om die 
plek in stand te kry. Dis anders as op die ander dorpe. 

 Hoekom kon local persone nie die huise bou nie? Hoekom 
moet ASLA al die huise bou? 

 Hoe skakel Swartland in met ons gemeenskap? 

 Hier is geen plek om jouself te bemark nie. 

 Hoekom moet persone van ver kom om paaie en gras te 
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sny? Ons mense kon mos gebruik gewees het. Dan kry ons 
mos werke. 

 Ons het ook kundiges hier in ons dorp. 

 Hier is werkloses wat werk soek, maar dit is alewig Mal-
mesbury se mense wat die strate kom vee of verf. Ons 
mense kan dit mos maar self doen. 

 Ons kry nooit die inligting betyds nie. As ons sien is ie-
mand/kontrakteur lankal aangestel 

 Werkskepping kan geskied, maar die raadslid sorg net vir sy 
familie vir werk. 

 Dieselfde persone van Malmesbury kry al die afgelope 3 
jaar die kontrak en dan subkontrakteur die raadslid sy fami-
lie. 

 Ons matrikulante doen al aansoek vir werk maar is onsuk-
sesvol. 

 Baie enkelouers in die Riebeek werkloos. Die werkloosheid 
syfer hier is baie hoog. 

 Mense wat aansoek doen vir werk by die munisipaliteit word 
nie dieselfde betaal nie. 

 Mense is op die databasis van die munisipaliteit gesit, maar 
word nooit werk aangebied nie. 

 Hoekom is dit so? Ons kry swaar en die munisipaliteit help 
net mooi niks. 

Darling  Die meeste jong kinders hier het nie werk nie dan gaan 
steel hulle om nice times te hou. Hulle beland dan in tronke 
en as hulle uitkom is dit dan erger. 

 Die jongmense sit op strate opsoek na iets en dan verkeer 
hulle in verkeerde dinge. 

 Hier was al sterftes deur middel van dwelms gewees. 

 Die ouers het nie altyd geld om hulle kinders verder te laat 
gaan leer nie. 

 Die tye van werk hier is ook nie altyd permanent nie. 

 Ons kinders wil nie op die lande of in die paaie werk nie. 
Hulle soek beter geleenthede. 

 Hier is baie kinders met matriek en die ouers het nie geld 
om hulle verder te laat gaan leer nie. Nou sit hulle by huis. 
Dis nie goed nie. 

 Ons mense gaan soek werk maar kry nie werk nie. Die 
meerderheid van mense is by huis, kinders moet eet, sop-
kombuis maar moet in die aande ook eet. 

 As die munisipaliteit werk adverteer hoor die jongmense nie 
daarvan nie en net die munisipaliteit se families kry werk. 

 Hulle moet vir jou baie goed ken voordat jy werk sal kry,  bv. 
'n broer se kind wees. 

 Wanneer tenders toegeken word, moet daar van plaaslike 
arbeid en kundigheid gebruik gemaak word. Hulle gebruik 
nie ons mense nie. So kan hulle die werkloosheid aan-
spreek. 

7.05 

Koringberg  Hulle stuur mense uit Malmesbury om nommers by ons hui-
se te verf. Gee vir ons die werk!!  

 Ons matrikulante gaan verlore. Hulle doen aansoek om op 
die databasis te kom, maar hulle word nooit raakgesien nie. 

 Ons moet altyd hoor die poste is klaar gevul. Wys ons men-
se hoe dit gedoen word en ons sal julle wys ons kan dit 
doen. 

10.00 

Chatsworth* 

* Sluit  in alle 
gevalle Ri-
verlands, 

Kalbaskraal 
en Abbots-
dale in. 

 Ons benodig hulp met kleinbesigheid opleiding. 

 Ons kan nie genoeg kennis en finansiering om ons eie be-
sighede te begin nie. 

 Inligting vanaf die biblioteek weet niemand van nie. Almal 
gaan daarna vriende om inligting te kry. 

 Werk gaan altyd net na sekere mense toe. 

 Jongmense moet toegang tot koerante kry vir werke. Hier 
word afgekap of op die paaie gewerk. Die werk gaan net na 

8.27 
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sekere mense toe. 

 n Poskantoor en biblioteek kan die behoefte aan 'n inligting-
sentrum aanspreek. 

 Nuus oor werk gaan deur na ander plekke toe. 

  Hier werk vroue en mans babysit. 

 Hier is baie mense met kwalifikasies soos mechanics, 
plaaswerkers, seisoenwerkers. 

 Nie net mense met matriek moet werk kry nie. Ons het nie 
vatterigheid aan leerprogramme gekry nie. Van ons het net 
standerd 6 en 7. Hulle soek ook werk. 

 Die werk wat die munisipaliteit in die area doen is nie goed 
nie. Die mense wat van buite af kom om erwe skoon te 
maak doen dit nie ordentlik nie. Ons kan dit beter doen. Hul-
le gooi sommer die sakke vuilgoed eenkant. Hulle sny nie 
die gras en bome netjies af nie, sny nie die bome nie die 
gras nie, dis gevaarlik, mense wag in die lang gras en rob 
jou. Die munisipaliteit moet dat die gemeenskap dit doen. 

 Die oop treinspoor is gevaarlik en dit kan werkskepping 
wees om dit te beveilig. 

 Die sportvelde kan gebou word en so kan werk vir ons 
mense geskep word. 

 Omdat daar nie werk is nie moet jongmense afhanklik bly 
van hulle ouers. Hulle vra suiker hier en kos daar. Daar is 
niks in die huis nie. Dan, op 'n tyd raak hulle moeg en dan 
begin hulle by ander goed betrokke raak soos misdaad. 

 Daar is baie geleenthede, werke, learnerships inligting wat 
munisipaliteit versprei, maar ons kry nie die inligting oor 
werkgeleenthede/werkswinkels/opleidinggeleendhede nie. 

Wesbank  Net boeties vir baadjies. Ons matrikulante word nie kans 
gegun om by munisipaliteit te werk nie. Wat is die rede dan 
om matriek te doen? 

 As jy aansoek doen by die munisipaliteit, en jy ken niemand, 
kry jy nie werk nie. 

9.75 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit neem nie gelykheid in ag wanneer 
hulle mense aanstel nie. Dit is net afrikaanse mense wat in 
die kantore aangestel word. 

 Die munisipaliteit neem net kleurlinge aan diens. die muni-
sipaliteit is vir kleurlinge daar is geen werkgeleenthede vir 
swartmense nie. Hulle gee nie om oor swartmense nie. 

 Baie mense van Illinge Lethu is werkloos. 

 Hulle gee nie om vir ons swartmense nie. Hulle ignoreer ons 
wanneer ons 'n klagte het. Swartmense is net sekuri-
teitswagte en cashiers. 

 Mense in Illinge Lethu is honger. Net Roelcor help ons uit 
met free afval in December. 

9.00 

Behuising Riebeek  Die huise is baie klein. Die vensters en ceilings val uit en die 
toilette breek aanmekaar. Die vloere en mure het gate in 
maar hulle kom maak dit nie reg nie. 

 Toe ek gaan navrae doen oor huise waarvoor ek al in 2007 
drie keer aansoek gedoen het, toe se hulle die vorms het 
weggeraak. Hoe kan die vorms wegraak? 

 Hulle bou liewer in Abbotsdale 'n klomp huise as om 'n paar 
hier te bou en 'n paar daar. 

 Bou vir ons 'n slag geriefliker huise met badkamer en twee . 

 Al die ASLA-huise is oorvol en dan as ons Wendy-huise wil 
opsit dan word daar gesê ons moet dit afhaal. Die raadslid 
het gesê dit is sy kamp die en niks Wendy huise mag opge-
sit word nie. 

 As hul wil he die Wendy-huise moet af, dan moet hulle vir 
ons huise bou. Ons moet teveel mense in een kamer slaap. 

 Daar is drie ASLA huise in my straat wat net oop staan. Die 
mense bly op die plaas of man en vrou het elkeen huis 
langs mekaar. Dis mos nie reg nie. Ek moet in 'n hok bly en 

7.87 
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die huise staan oop. 

 Die raadslid het gesê Riebeek-Wes kry nie meer huise nie. 
Die begroting in 2011 sou behuising voorsien, maar nou 
eers weer in 2015. 

 Slegs ASLA kry behuisingkontrakte. Hoekom kry net sekere 
mense huise? Vorms ingevul maar niks het gebeur nie. 

 Hier is groot behoefte aan huise. Mense woon in hokke. 
Hulle het gesê almal die bungalows/hokke moet af, maar 
waar gaan daai mense heen? 

 In die plakkerskampe brand die huise uit, dit reënt en die 
wind waai erg. Die TB syfer styg want die mense se om-
standighede is haglik. 

 Wie maak die bepaling wie kry behuising? Ek wag al 7jaar 
lank om iets te hoor! Kom niemand kyk hoe die mense lewe 
nie? Backlogs in behuising is heavy. 

 Na wie toe moet ons gaan as iemand se hok platval? 

 Baie mense kry huise want hulle nie nodig het nie en ver-
huur dit. Hier staan huise leeg ook. Persone huur huise uit 
en bly dan nog steeds op plase. 

 Die huise is te klein. Dit word nie reg beplan vir 'n gesin nie. 

 Daar is 'n lys van 800 persone wat nog wag vir huise. 

 Ons huisies is baie klein en wanneer ons wil aanbou gee 
die argitek sy prys en die munisipaliteit vra nog 'n ekstra 
R2000 vir die plan. Ons kan nie die fooie vir die plan per 
maand saam met die ligte afbetaal nie. 

 Die huise is te klein. Ons het geen privaatheid in ons huise 
nie. In baie gevalle moet jy as huiseienaar nog mense (fami-
lie) huisves. Slaan jy dan 'n bungalow op dan se die munisi-
paliteit jy moet dit afslaan, maar waarnatoe gaan die mense 
dan? 

 Om aan te bou pas net nie ons mense se sakke nie, want jy 
moet te veel betaal vir die plan om goedgekeur te word. 

 Die raadslid het gesê daar word niks meer nuwe huise ge-
bou nie. Die munisipaliteit sal moet kyk na nog huise vir 
ons. Die mense bly opmekaar. 

 n Bejaarde paar se huis het afgebrand tot op die grond. Die 
munisipaliteit het niks gedoen om hulle te help nie. Kan hul-
le nie soort van 'n ramp fonds stig wat mense in sulke geval-
le kan help om net weer op hul voete te kom nie? 

 Die mense wat op ander mense se yard bly moet klomp 
geld betaal vir die eienaars. 

 Kinders is baie gehok in die klein huisies, want die kinders 
het nie vryheid om buite te beweeg nie. Hier is niks om te 
doen nie en klomp skollies. 

Darling  Hier bly baie mense in hokke en Wendy-huise. Dis onveilig. 

 onveilig 

 Wendy huise 

 Die gesinne brei uit en dan word die huis of hokkie te klein. 

 Hier is mense wat huise gekry het en dan verkoop hulle 
weer die huis vir geld. Hulle maak misbruik van die huise 
wat gegee word. 

 Hier het die verkeerde mense al huise gekry. Hulle is op die 
waglys, maar die regtige behoeftige mense kry nie huise 
nie. 

7.43 

Saamstaan  Baie mense huur die huise waarin hulle bly. Mense wil eie 
huise he want hulle voel die geld wat hulle vir huur gebruik 
kan hul eerder gebruik vir eie huise. 

 Die mense moet lank wag vir 'n huis op die waglys. Die 
swartes kry almal voorkeur en daar is regtig ander mense 
wat ook huise benodig. 

 Die swartes gebruik die huise vir huiswinkels. Die woonhui-
se word gebruik vir tikhuise en drankplekke en daar is men-
se wat regtig behoeftig is en in hokke moet woon. 

 Daar is 'n groot behoefte aan nog huise in Saamstaan en 

4.57 
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dis veral getroude manne en vroue wat huise benodig. 

 Die munisipaliteit wil he dat die mense hulle Wendy-huise 
moet afbreek, maar hulle maak nie voorsiening vir ander 
huise nie. 

 Daar is mense wat meer as een huis het dan verhuur hulle 
die een uit, terwyl ander op die waglys geen huis kry nie. 

 Soms doen die man en vrou afsonderlik aansoek vir 'n huis 
en dan trek die vrou by die man in en dan huur hulle die een 
huis uit net om geld te maak. Dis nie fair teenoor die mense 
wat op die waglys is nie. 

 As die swartes eers in die huise is dan kom hulle nie weer 
uit nie. 

 Daar is baie enkelpersone wat huise kry maar mense wat 
getroud is en kinders het kry nie huise nie. 

 Mense wat nie hul huise kan betaal of wat agterstallig is se 
huise moet gevat word en aan die mense gegee word wat 
dit kan betaal. 

 Daar word aan die meterbokse in die huise gepeuter. 

 Baie maal breek die apparate in die huis as gevolg van die 
krag supply, maar die munisipaliteit vervang dit nie. 

 Die munisipaliteit wil elke maand betaal word maar hulle 
lewer nie dienste nie. 

 Baie mense het al aansoek gedoen vir huise en kry niks 
terugvoering van die munisipaliteit nie. 

 Baie mense moet onnodig in hokke sit. Daar is te veel ge-
sinne in een huis, ons moet meer huise kry. 

 Daar is varkhokke naby die huise en dit stink en die huise is 
vol vlieë. Dis onhigiënies om daar te woon en die munisipa-
liteit doen niks daaraan nie. 

Chatsworth  Inkommers kry huise. 

 Abbotsdale se ou inwoners woon in hokke. 

 Swartland Munisipaliteit favour die inkommers. Ou inwoners 
kry nie huise nie. 

 Familie wat werk by munisipaliteit kry voorkeur by behui-
sing. 

 Malmesbury se behuisingdepartement is swak. Die munisi-
paliteit moet seker maak dat huise wat toegeken is nie ver-
huur word nie. 

 Smokkelaars bly in huise en word nie uitgesit nie. 

 Hier bly families van 9 in huis wat 1 kamer (HOP) het met 1 
klein toilet. 

 Die ouers het nie privacy in sulke omstandighede nie. En 
ons mag nie 'n hok aanbou nie want die munisipaliteit breek 
die hok af. 

 Die munisipaliteit vergeet van Abbotsdale en die armste van 
die armste woon hier in Chatsworth. Hier is niks vir niks. 

6.36 

Wesbank  Dit is nie lekker om te swerf nie. 

 Baie mense hier het nie huise nie maar parkies word gebou. 
Los die parkies en bou huise. 

 Hulle wil he die geld moet betaal word, maar is nie bereid 
om huis te gee vir mense nie. 

 Ons kan nie so in een huis lewe nie. Ek is 12 in my huis en 
drie kinders slaap op die grond. Die kieme is erg. 

 Dit is hoekom mense hokke aansit maar die munisipaliteit 
breek dit af. 

 Die munisipaliteit moet werk maak dat daar genoeg huise 
moet kom in Wesbank. 

 Die Wesbank se skema moet ordentlik wees...kyk vir Illinge 
Lethu. Hulle scheme is mooi gemaak. 

 Munisipaliteit laat dit toe dat die Nigerians winkels en huise 
in die HOP huise opsit. Orals is mobiles. Die mense wie die 
huise gekry het, het dit verkoop. Hoekom het daardie men-
se die huise gekry in die eerste plek? 

9.74 
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Moorrees-
burg 

 Die ramp wat afgekom het in Moorreesburg toe mense se 
dakke het afgewaai is en die munisipaliteit het tot op nou 
nog niks gedoen nie. Beloftes is gemaak, maar dit word nie 
nagekom nie. 

 By die huis,  die man sukkel, maar die munisipaliteit en 
rampbestuur wil nie help om die mense wie se dakke afge-
waai het om nuwe dakke te kry nie. Dis nog die ou asbes-
dakke, mens kry nie meer daai tipe dakke nie. 

 Amper almal het hokke. Daar is oorbevolking. Baie mense 
het Wendy-huise en mense raak net al hoe meer, maar 
daar word nie meer huise gebou nie. 

 Mense verbeur hul deernis omdat hulle Wendy-huise vir hul 
mense opsit, nou word hulle daarvoor gepenaliseer 

 Kommunikasie gebrekkigheid onder gemeenskapleiers en 
kredietbeheer. Hulle gaan nie self tot by die mense nie, 
maar hulle gaan tot by die bure en kry dan hulle weergawe.  

 Die behuisingdepartement werk met ‘n begroting wat hulle 
dink werk per huisgesin. Besluite wat op daardie geld ge-
neem word is verregaande.  

 Swartland Munisipaliteit dink nie aan die gemeenskap nie. 
Hulle verarm die gemeenskap al verder. 

 Die huis is vol, die kinders bly op die jaart en ouers verloor 
die subsidie. Die kind of ouer kan nie bekostig om op hul eie 
te woon nie, want dis te duur. 

9.10 

Illinge Lethu  Daar is mense wat van die compound af kom wat al 'n lang 
tyd in die gemeenskap bly. 

 Kinders deel kamers met hulle ouers want daar is nie spasie 
om nog kamers te maak nie. 

 Die ergste is mense bly in shacks en in toilette. Ek weet nie 
of die munisipaliteit moet dink dat mense in die toilette moet 
slaap nie. 

 Die huise in Phola Park is oorbewoon. In een yard is daar 
omtrent 10 mense in een boks. 

6.92 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Riebeek  As jy bel vir iets kom hulle eers vyf ure later om jou te help. 

 Ons het nou al geleer om te lieg en te sê dis dood sodat 
hulle net kan kom. 

 Baie kere is die polisiemanne wat die vên bestuur dronk. 

 As hulle smokkelhuise gaan skud dreig hulle die mense om 
hulle 'n kis te gee of hulle gaan piemp hulle. 

 As hulle 'n oproep uit die wit gebied uit kry dan reageer hulle 
gou. Hulle kyk na die kleur van jou wange. Hulle behandel 
nie almal dieselfde nie. 

8.74 

Darling  Die posisie op Darling is vertraag. 

 Hier is baie inbrake en die polisie ry verby die kinders wat 
die inbrake doen. 

 Die polisie skiet tog soms en mense het al amper seerge-
kry. 

 Hulle gebruik speurders van Vredenburg om sake te han-
teer. Hulle ken mos nie ons mense nie. 

 Tagtig persent van die mense wat met dwelms gebruik, ge-
bruik dit om weg te kom van hul probleme want dis maklik 
beskikbaar. 

 Ons mense het positiewe ontspanningsgeriewe nodig. Ons 
mense moet vriendekringe kry wat ook jongmense positief 
kan beïnvloed. 

 Ons gemeenskap benodig 'n poolklub om hulle weg van 
drugs af te laat beweeg en die misdaadsyfer te laat daal. 

9.10 

Saamstaan  Baie dade word hier in die nag gepleeg en dan is dit te ver 
van die polisiestasie af. Dis onveilig in die nag om buite te 
wees. 

 Almal het nie altyd selfone om te bel wanneer daar 'n pro-
bleem is nie. 

4.53 
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 Die polisie hulle is baie stadig en hulle lewer swak diens 
want hulle daag nie dadelik op as hulle geroep word nie. 

 In saamstaan is baie tik-huise en drank-plekke. Ons weet 
waar dit is, maar die polisie doen niks daaraan nie. 

 Hulle vat nie die dinge ernstig op nie, want as daar iets ge-
beur dan daag hulle laat op. 

 Hulle moet hier patrolleer dag en nag, want wat in die nag 
gebeur, gebeur in die dag ook. 

 Die mense moet baie ver stap na die polisiestasie toe as 
ons klagte wil gaan lê. 

 As die mense bel, dan se hulle daar is net een vangwa. 

 Die mense wat na SASSA toe kom moet ver stap na die 
polisiestasie toe as hulle 'n probleem het. Hulle het al gevra 
dat die polisie ook daar moet wees as dit allpay is. 

 As on s'n polisiestasie kan kry sal dit baie naby wees aan 
die mense want daar is nie altyd geld vir 'n taxi nie. 

 Die polisie moet elke dag monitor en patrolleer in die ge-
meenskap. 

 Die meeste misdade in die area kom uit in Saamstaan. 

 Teen die tyd wat die polisie uit kom, dan is die daad al klaar 
gepleeg. 

Koringberg  Koringberg is besig om uit te brei. Hier kom baie nuwe 
mens in die gebied in. 

 Wanneer hier moeilikheid is moet ons altyd wag vir polisie 
wat kom vanuit Moorreesburg. Dit het in die verlede so ge-
werk, maar nou werk dit nie meer nie. Dit kan gedoen word, 
maar hulle reageer net eenvoudig op hulle eie tyd. 

 Hulle kan die mense se lewens save as hulle vroeër kom. 

 As hulle bel vir ambulans dan kom hulle nie uit nie want 
daar’s net nooit ambulanse beskikbaar nie. 

 Ons het al lankal gepraat van 'n satelliet stasie, maar niks 
gebeur nie. Hier gebeur baie ongewenste dinge. 

 Die buurtwag is daar, maar net tot op sekere tye omdat hul-
le ook deur skelms getarget word. 

 Hoekom kan ons nie polisie of munisipale wetstoepassers in 
koringberg kry nie? 

8.00 

Chatsworth  Hier is geen polisiestasie in Abbotsdale, Riverlands of 
Chatsworth nie. 

 Die crime rate verhoog as gevolg van the lack of a police 
station. 

 Hier is nou honderde tikhuise op die oomblik. Die polisie 
werk net op hoorsê en doen dan niks. Hulle doen nie or-
dentlike ondersoeke nie. 

 n Mens kan nie jou huis alleen los nie, hulle breek daar in 
as jy weg is. 

 Ons sit die nommer groot op vir die ambulans polisie ens. 
Maar as jy mense bel, is hulle nooit beskikbaar nie. 

 Ons roep al die Paarl se polisie in noodgevalle, maar hulle 
werk nie na-ure nie. 

 Die munisipale polisie se dienste is swak. Hulle misbruik tax 
payers se geld. Hulle weet nie wat is hulle werk nie en ook 
nie hoe om mense te approach nie. Hulle is moeg van op en 
af loop - geen fasiliteite nie. Ai nee, ons bel en dan kom hul-
le eers . 

 Die reserviste wat hier is weet nie wat hulle job is nie. Hulle 
reageer nie onmiddelik nie. 

 Hier kan 'n mens nie eens wasgoed hang nie, dan word dit 
gesteel. Die tikkoppe rob ons en verkoop dan sommer jou 
yskas vir R50 by die scrap yard. 

 Die SAPD ry rondom die plek en doen nie die diens waar-
voor hulle gevra was waar die probleem is nie.  

 Ons soek ’n satelliet -polisiestasies. 

 Die buurtwagte moet weer aan die werk gekry word. Die 
buurtwagte wat vroeër daar was het beeswagte geword. 

7.60 
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Hulle word deel van die probleem. 

 Ons soek polisie teenwoordigheid by die kruising van River-
lands, Chatsworth en Kalbaskraal vir vinniger reaksie. 

 Buurtwagte moet borge kry, moet torch he, slaangoed, 
spray, traangas boeie, uniform, vests, walkie-talkie. Hulle 
moet 'n piksteel of ding he. 

 Die mense hier steel jou kussing onder jou kop uit. 

 Ons het spreiligte nodig om misdaad te help verminder. 

 Mense word verkrag en aangerand op die pad tussen 
Chatsworth en Riverlands. 

Illinge Lethu  Polisie bied nie hul dienste aan wanneer daar hulp nodig is 
nie en hulle neem baie stadig - slakke. 

 Boonop is hulle nie naweke beskikbaar nie wanneer al die 
robberies plaasvind. 

 Polisie daag altyd laat op, partykeer daag hul selfs gladnie 
op nie. 

 Daar is net Kleurlinge wat vir die polisie werk en hulle praat 
net Afrikaans. Wanneer hulle Afrikaans praat met ons dan is 
dit moeilik vir ons om te respond want ons verstaan nie - 
veral vir die ouer mense. 

 Die polisie moet meer visible wees in die gemeenskap. 

 Die polisie slaan ons en ons weet nie aan wie om dit te rap-
porteer nie. 

 Partykeer arresteer hulle ons sommer net omdat iemand 
hulle gebel het en gesê het dat ons hulle geslaan het. Dan 
vat hulle ons tronk toe vir 2 ure en laat ons weer vry. 

 Hulle kom ondersoek ons huise sonder 'n search warrant en 
neem geld. 

 Wanneer ons nie by die huis is nie, dan breek hulle in en 
deursoek ons huis sonder toestemming. 

 Wat gaan met ons gebeur as hulle ons besittings steel? 

 Die polisiestasie is te ver. Hulle behoort 'n polisiestasie in 
Illinge Lethu op te rig 

 Hulle kan 'n container gebruik as 'n mobile polisie stasie by 
die taxi rank, veral vir naweke wanner mense dronk raak en 
fight. 

 Die Kleurling polisie neem voordeel van ons omdat ons nie 
kleurlinge is nie. Hulle dink hulle is te slim. 

 Ons wil meer swart polisiemanne he by ons eie polisiestasie 
of hulle moet meer huur by die polisiestasie in die dorp. 

6.80 

Gemeenskapsen-
trum/Gemeenskap-
projekte 

Riebeek  Riebeek Kasteel het  gladnie 'n gemeenskapsaal nie. 

 Daar is genoeg grond om een op te rig, maar word nie vir 
ons een aangebring nie. 

 Al die funksies word nou in Esterhof Kleuterskool gehou. 
Funksies moet baie kere afgestel word omdat die saal voor 
die tyd bespreek was. 

 n Gemeenskapsaal kan ook gebruik word vir dansgroepe 
om te oefen of om speletjies-aande te hou. 

 Tans word die kleuterskool gebruik vir gemeenskapfunksies 
en dit lyk nie meer in 'n baie goeie toestand nie. Dit word 
baie kere gebruik vir dans op Vrydae, begrafnis op Saterdae 
en Sondae kerk. 

 Alle ander dorpe het 'n gemeenskapsaal. Riebeek Kasteel 
het nie een nie. Al ons funksies word in die kleuterskool ge-
hou. Gevolglik moet die kleuterskool elke Vrydag oppak as 
daar funksies is 

 Hier is baie kinders wat binnepoort beoefen en het dan nie 
plek om te oefen nie. Daar is oop grond, hoekom kan hulle 
nie multipurpose centre vir ons bou nie? 

 Daar is so baie mense hier wat kan bak en brou en naald-
werk doen. Ons kan die ander mense ook die skills aanleer 
by so 'n plek. 

 In die blanke gebied is daar 'n sentrum wat net oop staan. 
Ons het die munisipaliteit gevra of ons dit kan gebruik maar 
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toe verhuur hulle dit as 'n huis uit. 

 Anderkant die spoor is dit mos 'n doodloopstraat as dit kom 
by ontwikkeling. 

 Ons het gevra vir hulp maar hulle het ons gestuur van een 
persoon na 'n ander. Die munisipaliteit verwys ons net terug 
na die raadslid en hy doen niks. 

 die munisipaliteit moet hulp bied om vir ons kinders pro-
gramme aan te bied. Dit hou hulle uit die kwaad uit want 
hier is niks te doen nie. Veral in skoolvakansies. 

Darling  Ons jongmense verval in dwelms en drank. Ons het 'n plek 
vir indoor krieket en sokker nodig om ons kinders van die 
strate af te hou.  

 Die biblioteek se Internet is useless en geen mens binne 
halfuur navorsing doen nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme wat ons mense kan be-
magtig om vir werk aansoek te kan doen. 

 Hier kan ook sessies by die sentrum aanbied word vir 
dwelms gebruikers. 

 Ons werkloses moet help kry om hulle se CV’s op te stel. 
Dit moet gratis wees want ons het nie geld om ander mense 
daarvoor te betaal nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme om vaardighede vas te 
lê. 

 Darling fokus se sentrum is nie doeltreffend nie. Byvoor-
beeld, computer klasse moet R40 voor betaal word. Waar 
kry ons die geld? 

9.30 

Saamstaan  Hier is baie kinders wat behoeftig is. Hier is ook baie mense 
wat werkloos is wat nie 'n inkomste het nie en wat kos nodig 
het. Daar is 'n groot behoefte aan sopkombuise. 

 Hier is kinders wie se ouers tik en hulle gee nie vir hulle 
kinders kos nie. 

 Hier is 'n groot nood. Daar was al sopkombuise, maar dit 
het almal platgeval. 

 Die kinders se ouers drink die SASSA geld uit wat hulle kry 
en dan loop die kinders rond en soek kos in die strate by die 
mense. 

8.60 

Koringberg  Ons het nie n gemeenskapsaal hier in Koringberg nie. 

 As ons wil funksies hou moet ons dit in die skool hou en die 
skool wil dit nie meer vir ons toelaat nie. 

 Hier gebeur alles by die rugbyveld of by die skool. 

 Baie mense hier behoort nie aan die kerk nie. As daar be-
grafnisse gehou word hardloop almal na die Bo-Kamer 
(kerk. By die VGK moet jy aan hulle behoort voor hulle jou 
begrawe. 

9.67 

Chatsworth  Hier is niks in Chatsworth nie. 

 Ons soek 'n plek om aktiwiteite na skool vir ons kinders aan 
te bied. 

 Kinders moet oor recycling leer en sulke projekte doen. 

 By so 'n plek kan ons ook die kinders kan help met naskool-
se tuiswerk. Hier is baie potensiaal onder ons kinders. 

 Abbotsdale het 'n gemeenskapsaal vir alles. Dit word ge-
bruik as klinieksaal, om honde ook in te spuit terwyl die ou-
mense ook daar in die saal vir kliniek. Dit moet darem nie so 
wees nie. 

 Riverlands het geen saal vir die gemeenskap nie. Soms 
moet aktiwiteite by die huis gehou word. 

 Die rugbyvergadering word in 'n klaskamer gehou. 

 Die mense het 'n saal nodig vir troues, verjaarsdae, 21st, 
kerkfunksies soos sangaande, konserte bydrae, funksies, 
ballroom danse vir jongmense, ens. 

 Hier is 'n spannetjie wat hou van sing en rap. Hulle doen dit 

8.94 
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op computer en het 'n studio nodig. Dis mos hulle talent en 
hulle wil verder gaan. 

 Daar’s kinders wat baie dans. Ander doen geestelike danse. 
Hier is geen saal waar hulle dit kan doen nie. 

 Die gemeenskapvergadering gebeur tans in die skool. Die 
probleem is dat mense 'n fooi moet betaal as hulle die skool 
wil gebruik. Baie mense kan dit nie bekostig nie as gevolg 
van die groot werkloosheid hier. 

 ondersteuning van projekte 

 Swartmense diskrimineer teen ons. Dis altyd dieselfde kleur 
mense wat geld kry. 

 Daar is ander projekte onder die jeug maar dis 'n geval van 
die rich word richer. 

 Die rede vir die stadige ontwikkeling is omdat die mense nie 
geld het om te kan betaal nie. 

 Ons betaal duisende rande aan swart kerkie in Swartland 
en hulle bestuur geld baie goed, maar verby Riverlands, 
Abbotsdale, Chatsworth. Ons gaan ons swart paint. 

Publieke vervoer Riebeek  Ons het net transport Malmesbury en dis nie altyd beskik-
baar nie. Die taxi is 'n privaat eiendom en dit kos R35 na 
Malmesbury. Ons soek busse na ander plekke ook. 

 Ons soek transport wat geskik is vir gemeenskap, veral as 
hulle na kompetisie wil gaan en dit is in die meeste gevalle 
skoolkinders. Ons soek iets soos 'n gemeenskapvoertuig. 

9.29 

Yzerfontein  Hier word vervoer vanaf Darling na Yzerfontein vir die wer-
kers benodig. Hier is nie oornag geriewe nie. Dit is duur 
(R40 retoer) vir werkers om in Yzerfontein te kom van Dar-
ling af. 

 Die bus loop net op Saterdae. 

5.50 

Darling  Vervoer is swak na Malmesbury. 

 Darling het slegs 'n SPAR en Check-in ens. Ons wil na an-
der winkels toe gaan en soek makliker vervoer na Blaauw-
berg en Atlantis. 

 Ek het al 'n klomp geld uitgee vir lift club Malmesbury toe as 
ek daar werk het. Die lift club se reëlings is nie altyd geskik 
vir jou nie. 

 Hier was nog nooit publieke vervoer tussen Darling en Mal-
mesbury nie. Hier is baie mense van Darling wat in Mal-
mesbury werk. Ons het jare terug 'n versoek vanaf die ge-
meenskap vir 'n taxi-rank gerig, maar dit het nooit plaasge-
vind nie. 

 plaaswerkers moet dorp toe stap en terug 

8.00 

Koringberg  Daar gaan verkeerde goed aan op die taxi rank se dak. Kin-
ders word daarbo aangeval en verkrag. Haal die dag af - dit 
maak net moeilikheid. 

 Sit ligte aan daar by due taxi rank dat mens kan sien en dit 
veilig kan wees. 

 Gee ook vir ons 'n publieke toilet soos daar in Moorreesburg 
by die taxi rank is. Die mense moet teen die muur hul be-
sigheid doen. Ons is ook darem mense! 

9.83 

Chatsworth  Ons het geen taxi-diens hier nie. 

 Die bustye te vroeg as ons Saterdae Malmesbury toe wil 
gaan. Die bus loop ook net op Saterdae. As jy die bus ver-
pas het is daar nie weer 'n bus nie. 

 net Saterdae bus na Malmesbury 

 As gevolg van die gebrek aan publieke vervoer, is daar 
geen werkgeleenthede vir ons mense nie. Hulle kan nie 
daar kom nie. Dit hou ons af van werk te kry in Malmesbury. 

 publieke vervoer beïnvloed werkgeleenthede 

 Slegs busvervoer op Saterdae van Riverlands en Chats-
worth op 6-uur in die oggend en weer terug om 3-uur in die 
middag. 

7.69 
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 Dis baie gevaarlik om te ryloop. Jy word gerob en verkrag. 

Rekreasie vir kinders Yzerfontein  So 'n park kan met 'n trimpark gekombineer word vir ouer 
mense en besoekers soos in Groenpunt. 

 Daar is geen onderhoud by die baby pool (getypoel) nie. 

 Hier is 'n algemene behoefte aan rekreasie vir oud en jonk 
en besoekers tydens vakansies. 

5.25 

Darling  Jonger kinders benodig speelterrein om hulle uit die drugs 
en moeilikheid te hou. 

 Ons benodig sportaktiwiteite om ons kinders besig te hou. 

 Ons benodig tennisbane vir die jongmense omdat almal 
speel nie rugby nie. 

 Golfbane in hierdie gebied moet ook beskikbaar gemaak 
word. 

 Ons swembad is toegemaak tot 2015 en hulle is besig met 
opgradering. Daar word chemicals ingegooi en ons kinders 
word siek. 

 Sale moet beskikbaar gestel word vir sporte soos bv. darts 
en dominoes. Ons wil ook Christelikheid te kan beoefen by 
beskikbare sale. 

 Kinders kom in die middag huis toe en wil nie by die huis 
speel nie en die groot jongens is 'n gevaar vir kinders by die 
parkies. 

 Daar was goeie parkies, maar hulle breek dit af. 

 Hier is 'n klomp jongmense wat aktiwiteite wil reël. 

 Ons moet deur baie kanale gaan en baie geld betaal om bv. 
die sportgrond te gebruik. 

 Hier is geen geriewe vir jongmense nie. 

 Daar is 'n parkie in ASLA, maar dit het geen omheining nie. 
Dis nie veilig vir ons kinders daar nie. 

 n NGO kan dit beman en toesig oor die parkie hou, maar 
daar kom altyd elemente in die nag en breek alles af. 

 Die park by die munisipaliteit se heining is ook af. Die muni-
sipaliteit het afgehaal maar nooit weer opgesit nie. Hulle het 
net die swings reggemaak en nooit weer gekom nie. 

3.01 

Koringberg  Die wiel daar in die speelpark maak my bekommerd. 'n Kind 
het al n vinger verloor as gevolg van die wiel. Haal liewer 
net die wiel heeltemal uit. Die ding is stukkend en net meer 
gevaar vir kinders as wat dit pret is. 

 Die munisipaliteit kan ook probeer om ons parkie vir die 
kinders mooi te maak. Jy sien net sand waar jy kyk. 

6.17 

Chatsworth  Hier is geen speelparke vir ons kinders nie. 

 Riverlands en Abbotsdale het 'n park vir ouderdom 6-13 
jariges, maar Chatsworth het geen parkie nie. 

 Hier is geen fasiliteite vir ons kinders om hulle besig te hou 
nie. Mense kyk TV, niks anders nie. Dit is nie gesond nie. 

 Malmesbury sentraal het vele parke, en vir ons sal net een 
park genoeg wees. 

 Ons het 'n groter behoefte aan 'n parke in verhouding tot 
ons aantal kinders. Een park is nie genoeg vir die dorp nie. 

 Gee vir ons meer grond sodat gemeenskap self 'n park kan 
bou. 

 Munisipaliteit gooi elke keer budget voor as ons toestem-
ming vra vir die bou van geriewe. Dis altyd hulle ou storie 
daai. 

8.27 

Moorrees-
burg 

 Ons het dit nie in Moorreesburg nie. Ons soek parke, speel-
parke en kleuterskooltjies. Ons wil nie he hulle moet in mis-
daad verval nie. 

 Kinders wat jonger as 10 jaar is kan nie speelpark toe gaan 
nie, want daar is nie toesig en ook geen geriewe vir hulle 
nie. 

 Ons parke het nie heinings om nie. Ons kan nie ons kinder 
alleen daar los nie. Dis te gevaarlik. 

7.50 
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 As parke opgesit word, skaars ‘n maand later dan is die 
goed gebreek en lê dit op die scrapyard.  

 Speelparke is ook onveilig. Gebreekte bottels lê net rond. 

 Daar is nie koeltebome nie en ook nie bankies om te sit nie. 

 Ons het 'n groot leemte van verantwoordelikheid vat onder 
die gemeenskap. 

 Die afbreek is ons mense se eie doen en late. Dis meestal 
jeugdiges wat daai skade verrig. Hulle moet waardeer dit 
wat daar is vir ons. 

 Enigeen kan ingaan by die parke en maak wat hulle wil.  

 Parke sal netjies bly as dit gesluit is en sekere ure oop is. 

 As dit gereeld nat gemaak word en mooi gemaak word is dit 
ook werk wat geskep kan word vir die jeug. 

Illinge Lethu  Gestremde mense voel nie welkom in Swartland Munisipali-
teit se area nie, want daar is geen vriendelike dienste en 
hulpbronne vir hulle nie. 

9.20 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Riebeek  Die susters is baie stadig by die kliniek. Hulle stap op en af 
en doen niks nie. Hulle vat twee ure lunch. 

 Jy kom al 6:00 by die kliniek aan dan word die hekke eers 
7:30 oopgemaak. 

 As jy binne kom help hulle nog eers gister se mense. 

 As hulle familie kom dan help hulle eers vir hulle. 

 My kind het verskriklike hoë koors gehad en is amper dood 
van wag. As jy stres dan sit hulle jou uit en weier om jou te 
help. 

 Hulle gee verkeerde medikasie vir mense - 'n TB pasiënt kry 
sommer hoë bloed pille. 

 Ons soek mense van 'n ander plek om daar te werk, want 
hulle is onbeskof met hulle eie mense. 

 Hulle gee verkeerde medikasie 

 Hulle sê jy moet 08:00 kom, dan is hulle nie te sien nie en jy 
wag en hulle stap op en af. 'n Vrou al gesterf hier van wag. 

 Dienslewering baie swak - almal gaan gelyktydig op lunch 
dan is die kliniek vol vir een en 'n half uur. 

 Dokters en susters wat hier werk het mediese fondse en 
gaan na die dokter in dorp. Hulle worry nie oor ons nie. Hul 
familie gaan na Medi Clinics, so hulle het nie 'n gevoel vir 
ons nie. 

 Die personeel neem nie hul werk ernstig op nie - hul werk 
met mense se lewens. As jy sê jy is allergies vir penicillin 
spuit hulle jou nog steeds in. 

 Die dokter sien net 10 mense per dag. Susters sien net 25 
mense al is daar 40 mense. Ek het my kind 08:00 geneem 
vir Vitamin  A , 15:30 toe hul my help se hulle daar is niks 
voorraad nie. 

 Die staff moet ophou maak asof hulle ons 'n guns doen, 
hulle word via belasting van ons betaal. Hulle moet meer 
vriendelik en compassionate wees as ek siek is. 

 Personeel is baie min. Kan gesondheidpersoneel nie ver-
groter nie? 

 Persone moet heeldag sit en dan word hulle gesê hulle 
moet volgende dag terug kom. Daar is net 1 dokter wat 10 
persone op 'n dag kan sien. Jy moet wag vir 3 maande om 
'n dokter te sien. 

 Waarheen gaan ons as ons gemeenskapprobleme soos dit 
wil oplos? Ons weet nie met wie om te praat nie. 

 Ons wag al vanaf 6:00 in die oggend, dan word die hek eers 
8:00 oopgemaak.  

 Ons moet wag in die reën. 

9.77 

Yzerfontein  Veldbrande is grootste gevaar hier in Yzerfontein. 

 Hier moet brandweermense opgelei en toegerus word wat 
die brande kan keer. Die inwoners is nie altyd hier om hulle 
huise teen veldbrande te beskerm nie. 

3.00 
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 Hier is wel beperkte kliniekdienste op Donderdae by ge-
meenskapsaal. 

 Hier is 'n dokter, maar IS nie na-ure beskikbaar nie. 

Darling  Ons moet lank wag vir ambulansdienste. Hier is ambulans-
vervoer beskikbaar, maar mense moet Malmesbury skakel. 

 Ons het 'n nommer nodig vir direkte skakeling want die lyn 
is altyd beset en jy wag lang tye. 

 kinders raak in nag siek, het nie geld om Moorreesburg toe 
te ry nie 

 wag soms 1-2 ure vir ambulans 

 kliniek se diens is baie swak - sit ure en is siek voordat ge-
help word 

 R300/R400 uithaal om jou kind by hospitaal te kry 

 kan nie kind besoek as hy in hospitaal is nie 

 naaste hospitaal is te ver 

7.51 

Koringberg  Hier kan mens doodgaan waar jy kon gelewe het. Hier is 
min dokters en Piketberg en Malmesbury is ver. 

 Omdat die plase in Koringberg baie ver is kan die familie jou 
nie kom besoek om te kom help nie.  

 Die kliniek op koringberg is net 3 dae per week oop. Dis te 
min. Broodkraal kry altyd voorkeur. Koringberg se mense 
moet alewig tot laatmiddag wag. 

 Dokters help net 10 mense by kliniek. Die res moet volgen-
de keer kom, miskien is jy dan gelukkig. Die kliniek moet 
meer kere oop wees. 

 Dinsdae en Donderdae doen hulle plase. Die dokter kom 
net Woensdae na Koringberg. 

 Hier is net 2 verpleegsters en daar nie eens altyd tyd vir 
hulle om te lunch nie. Ek het self gesien dat daar 'n klomp 
swartmense is en net 'n paar Kleurling verpleegsters moet 
hulle almal help. Dis onredelik. 

 Hoekom kan die kliniek nie elke dag oop wees nie en hoe-
kom kan die dokter net 10 mense op 'n Woensdag sien? Die 
nood hier is baie groter as dit. 

7.33 

Chatsworth  Die kliniek is net 2 dae oop en service is 1 keer per week. 

 Die aanvraag vir kliniekdienste is groot. Hulle het net een 
toilet daar vir die hele publiek.  

 Daar is geen privacy by Chatsworth se kliniek nie. As jy met 
'n bloukaart daar uitkom weet almal jy is pregnant. Jou pee 
word sommer openlik rondgedra. 

 Jy moet met gesonde kind sit tussen al die ander siekes en 
hy raak siek - TB, suiker, HIV. 

 Ons benodig 'n mobile kliniek om die druk te help verlig. 

 Jy moenie try om donderdag siek te raak nie - jy gaan nie 
gehelp kan word nie. 

 Riverlanders moet Chatsworth ook accommodate. 

8.80 

Paaie / Verkeer Riebeek  Die paaie word net gelap en dan minder as 'n maand is daai 
gat net weer daar. 

 Hulle moet die paaie behoorlik regmaak en nie net patch 
nie. Mense hop in die strate as jy daar ry. 

 Die munisipaliteit kan ten minste ook net stopbordjies aan-
bring in ons strate. Die mense stop nie omdat daar geen te-
kens is nie. 

 Ons benodig speedbumps ook. Die karre ry verskriklik vin-
nig in die strate. Ons is bang hulle ry ons kinders dood. 

 Daar is ook nie eers randstene nie. Die modderige water 
loop uit die strate tot in onse huise. 

 Die munisipaliteit het name van strate verander. Ek woon al 
50 jaar in Riebeek-Wes. Wie het hulle geken in die proses 
om die name te verander? Die straat Smutsstraat is een 
lang straat, maar waar dit die begin van die bruin gedeelte 
is, is dit Profection straat. 

6.94 



 
 

 31 

 Koegelenbergstraat, Sendingstraat, Appolisstraat is almal 
grondpaaie. Hulle verwys jou alewig na iemand anders as jy 
gaan kla, maar die ouer mense wil nie meer fight nie.  

 Toe dit election tyd is, toe het hulle groot borde opgesit om 
te sê hulle gaan pad teer "in opdrag van burgermeester". 
Slegs een pad geteer. 

 Hulle maak nie die pad reg nie, hul gee ons liewer speed-
bumps. Hulle maak speedbumps op 'n plek waar niemand 
bly nie. 

 Die lui ouens van die munisipaliteit vat net bietjie teer om dit 
toe te maak en binne 'n maand is die gat weer oop. 

 Hulle is elke dag daar bo in die wit dorp om aan die paaie te 
werk, maar nooit hier nie. 

 Die buitelanders kan die munisipaliteit aanvat omdat hulle 
geld het. Ons wat nie geld het nie moet maar net suffer. 

 Ons paaie kan gevaarlik wees, veral as dit nat is. 

 As daar die bodorp 'n probleem is word dit dadelik toege-
maak. Hier doen hulle niks. Ons strate is vol klippe en daar 
is sand op die teerpaaie. Persone wat die strate vee doen 
nie hulle werk reg nie. 

 Daar is nie genoeg drein gate nie. Die strate verspoel en as 
dit reën veral in storms. 

 Dit is belangrik om te weet hoe ons mekaar kan help. Nie-
mand praat met ons nie, so ons weet nie. 

 n spoedwal is baie belangrik in Esterhof. Naweke maak 
hulle asof ons strate 'n resiesbaan is en 'n stopstraat gaan 
nie 'n verskil maak nie. Spoedwalle gaan die spoed breek. 

 Daar moet eers iets gebeur voor ons munisipaliteit reageer. 
Die gemeenskap praat met die drivers maar hulle hoor nie. 
Ons vra die munisipaliteit vir hulp. 

Yzerfontein  Die swaar trokke van bouery (Atlantic drive) verniel ons 
paaie. Andersins is die paaie in 'n redelike toestand. 

 Daar is verkeersprobleme by die SPAR. Mense reverse in 
mekaar vas. 

3.00 

Koringberg  Die karre ry te vinnig hier in die strate, veral in Hopland.  

 Dit is baie onveilig vir die kinders in die strate. 

9.33 

Chatsworth  Ons paaie is vol potholes. Die karre skud jou hele baar-
moeder uit. 

 Stof gee allerhande allergies. 

 Malmesbury se paaie word herstel en by ons gebeur niks 
nie. 

 Die nuwe huise kry paaie - hulle het nog nie eens tax betaal 
nie. Die ou deel betaal al jare tax en het geen paaie nie. 
Hoe werk dit? 

 As ons paaie maak sal sewerage ook ingesit word en ons 
sewerage probleem oplos. 

 Karre word op ons paaie verniel en dit verhoog die mainte-
nance op ons karre. 

 Malmesbury gradeer die paaie onnodig op. Die geld kan 
eerder gebruik om Abbotsdale en Chatsworth te upgrade. 
Ons betaal ook rates. 

 Mense wat wel betaal, kry geen dienste nie en ander kry 
teerpaaie. 

 Hier by die RDP huise stop die mense nie by stopstrate nie. 
Dis 'n gevaar vir ons kinders. 

 Die spoed moet verminder word vanaf Tierfontein tot in 
Malmesbury. 

 Daar is 'n teken vir 100 maar dis te laat. Die mense jaag te 
vinnig hier. 

 Ons wil nie spoedwalle he nie want mense ry om die 
spoedwalle. 

7.30 

Malmesbury  Die mense ry net oor die stopstrate. Dit lyk hulle rol net so 3.00 
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oor die teken. 

 Die verkeer is ‘n nagmerrie by die landdroskantoor se krui-
sing. 

 As die ouens dalk bietjie verantwoordelik gehou word vir so 
jaag in die strate sonder om te stop sal dit ophou. 

 Daar is ‘n draai regs verbode bordjie by SPAR. In die begin 
het mense het dit gehoorsaam, maar nie meer nie. As hulle 
sien niemand kom aan nie, dan draai hul net. 

 Deesdae is dit mos net speedbumps, maar dit is ‘n duur 
ding. Dit werk vir ‘n rukkie en dan nie meer nie. Miskien 
moet die munisipaliteit kyk na die ontwerp van die spoed-
hobbels. ‘n Taxi ry sommer 70 km/h oor die nuwe spoed-
hobbels. 

 Hier is baie gate in die pad, maar dit gebeur elke winter. 

 Ons kan nie juis kla nie – die Munisipaliteit maak altyd ‘n 
ding reg. 

 In Arcadiastraat staan soms verskriklike baie water, maar dit 
is a.g.v. die reën. Ek dink wel hulle gaan dit kom regmaak. 

 Die toestand van ons paaie is redelik goed en word intand 
gehou. 

Illinge Lethu  Paaie is beskadig met baie gate wat veroorsaak dat taxi 
drivers nie die mense in Phola Park aflaai nie. 

 Dit is stowwerig en daar is baie slaggate in die strate. 

 Die strate in Illinge Lethu is te smal. Lorries kan nie toegang 
kry of ordentlik ry op die pad nie. 

5.72 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Riebeek  Die winkel waar ons krag koop laat ons nie toe om net krag 
te koop nie. Jy moet 'n brood en nog ekstras koop voordat 
hy krag aan jou verkoop. Hy sit ook 'n ekstra rand by elke 
stukkie krag wat jy verkoop. 

 Die krag trip alewig en dan moet ons 'n uur wag vir ESKOM 
om uit te kom. 

 Baie mense betaal nie krag nie. Hulle steel krag en ons 
moet betaal - dis mos unfair. 

8.63 

Darling  Hier moet ons ver loop om krag te koop. Die oumense kan 
nie loop om krag te koop nie. 

 As jy laat in die aand wil krag koop moet jy ver stap. Mense 
werk bedags en die kooppunte maak te vroeg (8:00h) toe. 

 Sommige mense kry oumens pensioen en pay nou bv. die 
11de van die maand en as hulle aan die einde van die 
maand kon pay nie, dan word hul krag afgesny. 

 Darling-Oos se mense moet dorp toe stap of ry om by mu-
nisipaliteit informasie te kry of rekeninge te betaal. Ons 
moet 'n inligtingkantoor en betaalpunt hier kry. 

3.84 

Koringberg  Ek kry subsidie maar my rekening bly R1700 en ek kan dit 
nie betaal nie. 

 Toe ek vir miss Magda Van Wyk sê ek kan dit nie betaal 
nie, toe sê sy die munisipaliteit het hulle prokureur aange-
stel en ek moet nou vir haar R163 elke maand betaal vir 
weet nie hoeveel maande nie. 

 Die mense van die munisipaliteit wat die geld collect is baie 
onprofessioneel. Hy vloek en skel op die mense en as jy nie 
betaal nie dan sê hy, hy gaan jou allpay kaartjie afvat en 
munisipaliteit polisie bring. 'n Mens praat mos nie so met jou 
kliënte nie. Die mense is bang vir hom. 

 Die ander man se water meter is toegegooi met sand en 
hulle kan nie daarop lees nie, maar elke maand kry hy 'n 
water rekening. Nou hoe weet hulle wat daar staan? 

 Daar is ook baie drukfoute op die rekeninge. Ons rekening 
was sommer R2 800 laas maand. 

 Die man wat kom collect is 'n probleem. Ek het hom gesê ek 
het 'n probleem en kan nie so baie betaal nie. Ek is net 'n 
pensionaris en wil net subsidie he. 

 Toe sê hy ek moet eers R900 betaal voordat ek subsidie kry 

5.92 
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en dan moet en nog steeds drie rekeninge betaal - 'n lopen-
de water rekening, agterstallige water en prokureursgelde. 
Ek het hom gevra of ek R50 'n maand kan afbetaal toe sê 
hy ek moet loop kak. Hy het ook gesê as ek nie betaal nie 
gaan die munisipaliteit my uit my huis sit. Die kwitansieboek 
wat hy gebruik het nie eers 'n stempel op nie. Ja die boek 
moet 'n stempel op het! 

Chatsworth  Die betaalpunte vir krag is pateties. 

 n Mens moet by winkel 'n brood koop as jy krag wil koop. 
Regtig, julle moet die man se winkel uitbrand. 

 As jy op die dorp wil betaal moet jy R30 betaal om tot in die 
dorp te kom om ons rekeninge te gaan betaal. Daar bly niks 
oor nie. 

7.69 

Illinge Lethu  Die munisipaliteit sny die krag af as gevolg van die waterre-
keninge, maar dit dan het niks te doen met die krag nie. 
Ons betaal die elektrisiteit dan in kontant. 

 Mens kan nie elektrisiteit koop in 'n ander area nie en ons 
verstaan nie die nuwe tegnologie van om dit oor 'n selfoon 
te koop nie. 

7.25 

Ontspanninggeriewe 
/ Sportfasiliteite 

Riebeek  Ons het niks geriewe nie en hier is niks om te doen nie. Die 
kinders gaan sit dan liewer by smokkelhuise. 

 As daar ten minste ontspanningsgeriewe is vir die jongmen-
se sal hulle minder verkeerde dinge doen. 

 Swangerskappe gebeur so gereeld onder jong meisies om-
dat daar nie geriewe is nie. 

 Ons wil 'n swembad of biblioteek hier he sodat ons kinders 
van die strate afkan bly. 

 Hulle is baie rassisties hier by die dorp se biblioteek - ons 
moet gesig opsit en stil wees as ons daarheen gaan. 

 Riebeek Kasteel het nie eers 'n behoorlike speelpark vir 
kinders nie en ons mag nie die (sport) veld gebruik nie, dis 
alewig gesluit. 

 Die (sport) veld word vir die plaaskinders geweier. 

 Ons soek iets soos 'n fiksheidsentrum, Internet shop of na-
sorgsentrum vir kinders. 

 Ons kinders tik/drink en doen verkeerde dinge as daar niks 
is om hulle besig te hou nie. 

 Die munisipaliteit moet ons kras kom sny en ons sypaadjies 
regmaak. 

 Ons kinders wil nie meer daar speel nie want daar is niks 
parkies nie. 

 As ek nie rook/drink/club nie is hier is niks vir my om te 
doen nie. Hier is nie entertainment nie. 

 Hier is geen swembad nie. Die kinders swem in die riool-
dam en dit is gevaarlik en stink. 

 Munisipaliteit moet my help om dinge soos sport aan te 
bied/projekte aan te bied soos straat games. Ons soek 
mense wat kan help geld/aktiwiteite ko-ordineer. 

 Goed soos 'n sokkertoernooi word in ander dorpe gereël. 
Wat van ons dorp?  

 Sandeza Kamp in  Riebeek-Wes word gemis. Die kinders 
wat dit nodig het kry dit nie. As ek die skoolhoof se kind is 
kan ek gaan, anders nie. 

 Utilisation van bestaande fasiliteite. Drakenstein munisipali-
teit neem alle dorpe en doen elke jaar 'n festival of lights in 
dorpe wat kleiner is as Riebeek-Wes. 

 Hier is eenvoudig geen youth festivals nie. 

 Die IDP van die munisipaliteit invest meer in oumense as in 
jongmense. Is  jong mense 'n prioriteit vir die munisipaliteit? 

 As ons 'n musiekgroep soos Micasa gaan kry kan ons Rie-
beek-Wes  op die map is. 

 Die Olyffees cater slegs vir 'n sekere groep mense. Ons 
voel onwelkom daar. Riebeek se mense staan nie saam nie. 

8.02 
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 Daar is alewig clashes op die ou skoolgronde tussen die 
rugbyspelers en die sokkerspelers. Gee vir ons aparte sok-
kervelde en rugbyvelde. 

 Ons soek 'n plek waar jeug bymekaar kan kom, want op die 
oomblik soek hulle ontspanning op die verkeerde plekke. 

 Ons benodig sielkunde en leiding aan ouers. Hier is 'n tekort 
aan sessies om ouers op die pad te hou in hierdie moeilike 
tye met die jeug. 

 Ons benodig 'n pawiljoen met 'n afdak. Gedurende die win-
termaande moet die toeskouers in die reën staan. 

 Die kleedkamer vir die sportmanne staan vol met die ge-
reedskap van die munisipaliteit - selfs 'n waterkanon staan 
daar. 

 Water loop alewig in die kleedkamers in en ons gaste moet 
daar aantrek. 

 Ons het gym equipment ontvang van 'n firma en het die 
munisipaliteit gevra of ons daar 'n bietjie kan uitbrei, maar 
het nog niks van hulle gehoor nie. 

 Ons kinders speel in die pad, dis al plek wat daar vir hulle 
is. 

 Riebeek het baie padvarke en daar is nie 'n veilige plek vir 
die kinders om te speel nie. Een van die kinders sal nog 
omgery word in die pad. 

 Die Good Hope rugbyklub het eksklusiewe gebruik van 
sportveld. Dis nie reg nie. Wat van die ander mense? Ons 
woon mos ook hier. Al wil jy persoonlik daar gaan oefen 
moet jy eers 'n brief skryf aan die rugbyklub om daar te oe-
fen. 

 Die sportgeriewe moet nie net vir rugby voorsiening maak 
nie, maar ook vir krieket, sokker netbal wees en 'n gebou vir 
gimnastiek wees. Dit sal ons kinders van die straat af hou. 

 Die munisipaliteit moet ons veld gelyk maak sodat die nuwe 
veld kan rus. Ons het met die munisipaliteit gepraat maar 
hulle het nou nog nie teruggekom nie. 

 Omhein ons veld. Ons word nie deur die rugby unies gekeur 
nie omdat ons veld nie omhein is nie. So, ons kan nie hier 
wedstryde aanbied nie. 

 Die veld het nie 'n onderdak nie. Ons soek 'n pawiljoen daar 
vir die mense as dit reënt. 

Yzerfontein  Hier is 'n behoefte aan 'n muurbalbaan. 

 s'n Swembad vir jonk en oud is nodig. Vakansiegangers 
swem nie in die see nie, dis te koud. 

 Kinders moet swemlesse kry om hulself te kan help in die 
water. Ons moet melkbos toe ry om kinders te leer swem. 

 Die swembad by die sportklub is nie toeganklik vir almal nie. 
Dis ook langs die kroeg. 

5.50 

Koringberg  Die gemeenskap van Koringberg het nie toegang tot sport-
fasiliteite nie. Rugby moet op die skool se veld gespeel 
word. Ons het al vir die SM gevra om die wal by die trein-
spoor toe te maak,  sodat mense nie verniet rugby kan kyk 
nie. Hulle kan vibacrete opsit. 

 Ons het al gevra vir gruis op die veld, maar nog geen terug-
voering gekry nie. Ons het al die oom met die grys bakkie 
gevra vir terugvoering, maar hy het nog niks vir ons kom sê 
nie. 

 n Krieketblad sal ook goed wees by so 'n sportterrein. Alles 
kan dan daar gehou word. Die skool vra te veel geld as ons 
hulle fasiliteite wil gebruik. 

 As die munisipaliteit sportgronde in die Koringberg sit kan 
die mense dit huur, maar dit moet nie te duur wees nie. 

 As dit reën kan die manne nie speel nie. Die damme staan 
al ewig hoog en dis modderig. Hulle maak nooit daar skoon 
nie. 

 Wanneer hier visitors kom, dan voel ons nie goed om hulle 

5.17 
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op die modder veld te laat speel nie. As hulle by die kleed-
kamers uitkom trap hulle 'n poel modder. Daar agter die 
kleedkamers is 'n sloop deur die munisipaliteit gemaak om 
te help, maar dit het net 'n groter gemors veroorsaak 

 Die man wat skoonmaak sê net hy kan als skoonmaak nie, 
Moorreesburg se mense moet kom skoonmaak. 

 Die munisipaliteit se tools en kalk staan die kleedkamers 
vol, waar moet ons aantrek? 

 Ons het al meer as een keer 'n brief geskryf aan die munisi-
paliteit en ook persoonlik met die raadslid gepraat en sy't 
klomp goed belowe maar nooit teruggekom nie. Niks gebeur 
nie! 

 Hulle moet ons veld ordentlik kom toe maak, en nie met 
draad nie. Die mense staan dan buite en betaal dan nie om 
die game te kyk nie. 

 Afdakkies sal ook goed wees sodat ons mense lekker kan 
kyk Nee, gee ons 'n pawiljoen! Hulle se hulle het R200 000 
spandeer maar waar is dit? Ons sien dit nie, net twee 
draadjies. Hoe deel hulle die geld op? 

 Die toiletdeure kan 'n mens nie toemaak nie of jy kan nie 
weer uitkom nie. Dis onhoudbaar. 

Chatsworth  Hier is geen sportgronde nie, net oop velde. Daar is dorings, 
geen water en dis klipperig. Dis net 'n stuk oop veld. 'n 
Mens kan dit nie sportgronde noem nie. 

 Abbotsdale het wel 'n ou tennisbaan, maar dit kan nie ge-
bruik word nie want dis in 'n haglike toestand. 

 Ons soek 'n rugbyklubhuis waar ons kan vergader. Oor die 
algemeen is rugby uitgesorteer, maar sokker nie uitgesor-
teer nie. Die sokker mense moet met die rugbyveld reë as 
hulle daar wil speel of oefen. 

 Ons kan geen wedstryde hier aanbied nie as gevolg van die 
toestand van die veld. 

 Die jongmense by die skool het 'n netbalspan, maar nie 'n 
baan nie. 

 Ons het nie ordentlike sportgronde in Riverlands nie. Die 
rugby veld se oppervlak is sleg. 

 Die toeskouers sit oorkant die treinspoor en die klubs kan 
nie geld maak nie. Almal kyk verniet. 

 Riverlands en Chatsworth soek ordentlike sportgronde. 
Daar is byvoorbeeld nie kleedkamers nie, spreiligte nie. Ons 
kan nie saans oefen nie. 

 Die gras by Riverlands se veld is kweek. Dis nie geskik vir 
sport nie. 

 Ons het ook nie speelparkies waar kinders kan speel en 
sport beoefen nie. 

 Die munisipaliteit moet 'n speelpark bou waar die dam in 
Riverlands is. Die dam is tussen die mense en is vuil. Dit 
stink en is gevaarlik vir kinders muskiete broei daar uit. Die 
munisipaliteit moet die dam opvul en 'n speelterrein daar 
maak. Dis die regte plek want dit is tussen die huise. 

8.83 

Illinge Lethu  Kinders stel belang om netbal te speel, maar hulle het nie 
bane nie. Hulle het altyd by Napakade Laerskool gespeel, 
maar die skool laat hulle nie meer toe nie. 

 Die veroorsaak dat die kinders met verkeerde goed betrok-
ke raak want hulle het niks te doen oor naweke nie. 

 By die Wesbank se sportvelde het hulle ligte, stoele en ba-
sies alles. Ons raak moeg van sokker staan kyk. 

 Ons het nie eens stoele om op te sit as ons wil sokker kyk 
nie. 

 Ons het ook nie eens draadheinings nie maar Wesbank het 
ordentlike baksteen mure om hulle velde. 

 Ons moet elektrisiteit koop as ons in die aand wil speel 
moet ons vir die veld betaal. Ons wil daai dienste verniet he. 

 Ons veld lyk sleg teenoor Wesbank se sportsvelde. 

5.35 
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 Ons benodig 'n sportsentrum om die jeug besig te hou en uit 
die moeilikheid te hou. 

 Daar is geen aktiwiteite wat in die gemeenskap gebeur nie. 

 Die jeug behoort hulle eie saal te he waar aktiwiteite kan 
gebeur. 

 Wanneer hulle konstant besig is sal dit hulle laat besef wat 
hulle in die lewe wil he. 

Spreiligte / Straatligte Riebeek  Hier en daar is daar Kersliggies en jy hoor gereeld mense 
was aangerand. 

 Mimosa straat is baie donker. Daar is maksimum twee ligte 
in die straat waarvan een gedurig af is. 

 n Lig was in julie maand reggemaak na dit vir 13 jaar net 
dood gestaan het. 

9.20 

Koringberg  Ons soek ligte in Hopland. Daar agter by die treinspoor is dit 
baie donker en twee mans was al daar doodgery omdat 
daar nie ligte is nie. 

 Hulle sê net altyd hulle kom die ligte regmaak, maar hulle 
kom nooit uit nie. Ons wag nou nog. 

 Ons wag nou nog vir 'n kollig agter die taxi rank. 

 n Mens sien nie die gevare en die kinders wat kwaad doen 
nie, want daar is nie ligte nie. 

 Die munisipaliteit moet vir ons ook Krismisliggies opsit in die 
hoofstraat. Ons wil ook darem iets in Krismistyd he. 

6.00 

Chatsworth  Die straatligte is te effentjies dit help niks. Ons benodig 
spreiligte. 

 Baie mense stap vanuit Chatsworth na Riverlands toe om-
dat hulle nie motors het nie. Dis onveilig in die donkerte. 
Drie tot vier spreiligte sal ten minste area verlig. Die ligte 
moet met ysterpale omhein word sodat skelms dit nie kan 
afsteel nie. 

 Die council moet net die flou ligte uithaal. 

8.13 

Wesbank  Die persoon wat die foutiewe straatlig rapporteer is verant-
woordelik vir die rekening van die fixing van die lig. Dit kan 
mos nie wees nie. 

 Tikkoppe steel die plaatjies oor die drade van die straatligte 
en kinders kan hulself dood skok – dis ‘n gevaar. Dit word 
nie gesien in die blanke area nie 

6.25 

Illinge Lethu  Ons ligte is te dof in die nag. Dis onveilig vir die inwoners. 

 Partykeer gaan die ligte af en werk glad nie. 

 Ons kan maklik besteel word deur diewe in die nag. 

4.83 

Swembad Riebeek  As ons kinders wil swem moet ons Saron toe gaan. Jy moet 
geld bymekaar maak om die taxi te huur om swembad toe 
te gaan. 

 Baie kinders hardloop berg toe om by die boer se dam te 
gaan swem en dis gevaarlik. Daar is nie toesig nie. 

6.00 

Saamstaan  Die gemeenskap in Saamstaan word agter gelaat, veral die 
Kleurlinge. 

 Die Witmense is baie rassisties by die swembad teenoor 
ons mense. 

 Die kinders moet ver loop as hulle na die swembad wil 
gaan. Dit is baie gevaarlik vir die wat so ver moet stap. 

0.29 

Koringberg  Die kinders hier swem in die riooldam.  

 Die ander kinders hardloop na die wit gebiede toe om in die 
boere se krippe te gaan swem. 

10.00 

Chatsworth  Kinders swem in omliggende plaasdamme. Hulle kan daar 
verdrink. 

 kinders kan verdrink 

 In Abbotsdale het 'n kind in die rivier verdrink. 

 Malmesbury het die naaste swembad maar transport daar-

5.27 
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heen is duur. 

Wesbank  Dit is gevaarlik om dorp toe te stap en terug te stap. 

 ‘n Swembad moet in Wesbank gebou word. Sal goed wees 
vir die kinders en die gemeenskap. 

6.05 

Diversiteit / Olyffees / 
Inkommers 

Riebeek  As ons partytjie en lawaai maak in die saal bel die witmense 
die pizzas en hul kom onmiddelik. Maar as die Olyf Fees 
gehou word en die musiek speel kliphard in die tent by Al-
lesverloren gebeur daar niks. 

 As ons klagtes indien oor geraas en daarvoor bel, kom niks 
daaruit nie. 

 Die pryse is te hoog vir ons om dit ook by te woon. 

 Die munisipale polisie target net die bruines en hunt ons en 
nie die witmense tydens die fees nie. 

 Die mense hanteer die rassistiese kwessies verkeerd hier, 
veral tydens de olyffees. Dan moet ons nie gesien word nie. 

 As ons partytjie en lawaai maak in die saal, bel die witmen-
se die pizzas en hul kom onmiddelik, maar as die Olyffees 
gehou word en die musiek speel kliphard in die tent by Al-
lesverloren gebeur daar niks. As ons klagtes indien oor ge-
raas en bel kom niks daaruit nie. 

 Hier is nooit eenheid in die gemeenskap van Darling nie. 
Dinge word altyd apart gedoen.  

 Hier is nie samehorigheid nie. Die munisipaliteit doen niks 
daaraan nie. 

10.00 

Darling  Mense verkoop hul huise aan Nigerians dan woon hulle in 
hokkies agter in die yard. 

 Die huise word dan as huiswinkels, mobiles of vir drugs 
gebruik. 

7.38 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit beïnvloed die buite maatskappy wat 
bv. die paaie kom regmaak deurdat hulle dagfooie verander 
volgens wat hulle die ander munisipaliteite se werkers be-
taal, alhoewel dit dieselfde company is. 

 Die Swartland Munisipaliteit se werkers se salaris moet 
minder gemaak word. Dis onregverdig want ons almal doen 
dieselfde job. 

 Wanneer ons na die biblioteek in Wesbank gaan, word ad-
vertensies daar geadverteer wat nie by die Thusong Ge-
meenskapsentrum geadverteer word nie. 

 Poste word dikwels geadverteer wanneer die afsluitings 
datum naby is. Baie van ons swartmense gaan nie na die 
biblioteek toe nie, wat maak dat hulle nie die poste sien wat 
geadverteer word nie. 

  

8.80 

Dreine / Stormwater / 
Sloot 

Riebeek  As jy 'n verstopping of oorvol drein rapporteer vat hulle 5-10 
ure om die lorrie te stuur. By die wit dorp neem die 10 minu-
te om trok te stuur. 

 Hulle kyk na die colour van ons wange voordat hulle iets 
doen. 

 Die munisipaliteit moet die rioolstelsel upgrade. 

 As die drein dit pop is dit oop en riool loop in ons straat. Dit 
stink vreeslik. 

9.17 

Koringberg  Die sloot is omtrent 5m van my huis af,  maar word nie 
skoongemaak nie. Daar was al 'n witman wat net kom kyk 
het en toe klim hy in sy Mercedes en ry weg. 

 Wanneer dit kwaai reent dan loop daai manhole oor. Dit het 
al oopgebars en dan loop alles oor my jaart. My mense kan 
nie meer die stink reuk vat nie. Wanneer die son soggens 
daai sloot vang dan stink dit die heeldag. Die munisipaliteit 
het al iemand uitgestuur vir die verstopping, maar dis nie 'n 
verstopping nie, daar is fout met die sloot. Hulle gooi net 
chemicals in en 5 minute daarna stink dit weer daar. 

7.50 
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Moorrees-
burg 

 Drie strate se water vloei in een straat toe omdat die ander 
drie strate nie stormwaterdreine het nie. Nou vloei dit na die 
straat wat wel het. Die water bly dan in die straat en so vind 
blokkasies plaas. 

 Die meeste van die sandputte is verstop. 

 Stuk van stormwater wat na groot drein toe loop is geblok 
en dan kry ‘n mens dit nie maklik oop nie. 

 Die munisipaliteit was al gekontak hieroor. Hulle sou iemand 
stuur, maar het nog nie na vore gekom om te help nie. 

8.30 

Brandpad / Brand-
weer 

Riebeek  Elke somer brand 'n gedeelte van die veldjie by die ASLA 
huise. Die munisipaliteit moet die pad skraap sodat die 
brande nie kan versprei nie. 

 Mense se huise het al so afgebrand daar en niemand help 
hierdie mense om weer op die voete te kom nie. As ons 
huise brand waarnatoe gaan ons dan? 

9.04 

Chatsworth  Die brandkrane hier werk nie. 

 Die druk is nie goed genoeg om die wa weer te vul nie en 
soms lek dit. 

 Die brandweer vat te lank om by brand uit te kom. Dan is 
alles al afgebrand. 

6.50 

Illinge Lethu  Die mense in die shacks neem nie verantwoordelikheid vir 
hulle lewens nie want as 1 shack afbrand, brand meer as 5 
shacks af as gevolg van die stadige reaksie tyd van die 
brandweer dienste. 

8.80 

Munisipale diensle-
wering 

Yzerfontein  Inwoners het self fasiliteite voorsien en munisipaliteit moet 
dit net onderhou. Hulle doen dit nie. 

 Die rolbalbaan is nie deur munisipaliteit gebou nie en word 
ook nie deur die munisipaliteit onderhou nie. Dienste vir die 
rolbalbaan is maar dun. Dit kort water om dit ordentlik in 
stand te hou. Ander plekke in Swartland se sportgeriewe 
word deur die munisipaliteit onderhou. 

 Ons munisipale tariewe hier is hoog en ons kry nie die 
dienste daarvoor nie. Die geld gaan uit Yzerfontein uit. 

6.00 

Koringberg  Die persoon wat diens doen hier in Koringberg is baie on-
professioneel en ongeskik teenoor die mense. Dit moet ver-
ander want ons is ook mense. 

2.33 

Wesbank  Munisipaliteit moet inspeksie doen by HOP huise. 

 Munisipaliteit moet uitkom en kyk na die dienste bv. toilette 
wat stukkend is, straatligte wat nie werk nie, dreine se dek-
sels is af. Dit word nie gedoen nie. 

 Vele dreine staan oop. Dis 'n gevaar vir kinders en die ge-
meenskap. 

 Die toilette wat stukkend is, is gevaarlik. Die kinders tel kie-
me op en mense raak siek. 

7.53 

Malmesbury  Die werkers kan beter aangewend word. In stede daarvan 
om 9 mense te stuur om een straat skoon te maak, moet 
hulle probeer om twee-twee ‘n straat te vee. Dit is ‘n ver-
morsing van mannekrag en is natuurlik ‘n uitgawe. 

1.83 

Illinge Lethu  Mense gooi dooie honde in die gate.  

 Skelms kruip weg in daai gate. 

 Die gate moet toegemaak word vir veiligheidsredes. 

 Dis gevaar omdat ons kinders kan val in daai gate want 
hulle is te diep. 

5.00 

Riool / Riool dam Riebeek  Die kinders swem in die dam en ons is bang die kinders kan 
verdrink. Dit staan net so oop. 

 Hoekom kan hulle nie 'n swembad vir ons bou nie? 

 Die vlieë vlieg tot in my huis. Chemicals was ingegooi, gif in 
damme en dit was vir 'n tydjie weg maar doen dit meer ge-
reeld. 

8.71 
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 Die stank is nie lekker nie. 

 Die riool in die wit dorp word na die bruin gedeelte vervoer 
en daar gedump. 

Chatsworth  Die dam moet beveilig word. Dit is te klein, oorstroom ge-
woonlik. 

 Dis 'n vieslike reuk. Jy moet maar gaan eet in Chatsworth. 

 Die probleem met die stormwater is dat mense krap goed in 
die dreine in en dan verstop dit. Dis ons eie skuld dat dit 
gebeur in Kalbaskraal. Die council kom nie genoeg om die 
goed te check nie en dit oorstroom gereeld daar. 

4.94 

Moorrees-
burg 

 Ons rioolstelsel is gevaarlik vir kinders en gemeenskap. 

 Dit moet reggestel word. Wie gaan dit regstel? Die munisi-
paliteit moet, maar hulle doen dit nie. Groot probleem is dat 
die stelsel verouderd is. 

 Die ou gedeelte van Rosenhof het buite-toilette. Waar vier 
huise bymekaar kom is daardie vier toilette ook. As een van 
die toilette verstop, word almal geaffekteer en nie net een 
huis nie. 

 Daar kan nie vasgestel word by watter toilet die verstopping 
is nie. Omdat sit so opmekaar sit.  

 Die arm man wat nie weet wat fout is nie (of watter toilet dit 
is nie) moet nou R450 betaal om dit reg te stel, dan was dit 
nie eers sy toilet nie. 

 Die probleem is die geslote stelsel. Mense gooi stokke en 
bottels wat die stelsel verstop en dan loop dit binne die 
mense se huise oor. 

8.30 

Jeugsentrum Darling  Die biblioteek moet oopbly sodat kinders in die aand daar 
kan studeer. Somtyds is omstandighede nie so goed by die 
huise nie en kan kinders nie leer nie. 

 Daar moet sekuriteit en toesighouding ook wees as hulle 
daar kan studeer. 

3.40 

Saamstaan  Ons het ‘n groot probleem met dwelms hier. Dit sal 'n goeie 
idee wees vir probleemkinders, veral om hulle van die strate 
af te hou. 

 kinders wat nie wil skool gaan nie sal betrokke raak by so ‘n 
jeugsentrum. 

9.60 

Moorrees-
burg 

 Jongmense verval in dwelmmisbruik, tiener swangerskappe 
en alkoholmisbruik omdat daar nie fasiliteite is nie. Hulle 
raak verveeld en verval dan in al die verkeerde goed. 

 Gemeenskapsaal moet ten voordeel van jeug gebruik word. 
Dit word meestal gebruik vir fondsinsameling om inkomste 
te kry vir die munisipaliteit. 

 Geen kulturele aktiwiteite vir die jeug om hul middae besig 
te hou word aangebied om hulle verder te vat nie. 

 Ons het die saal, maar daar is nie mense wat programme 
aanbied nie. Voorheen het mense van ander dorpe pro-
gramme aangebied, maar nie meer nie. 

 Deesdae vra die “pubs” nie meer ID’s vir toelating tot die 
pub nie. Ons kinders en jeug gaan soontoe. Hoe gaan ons 
jeug hul besig hou? 

 Kan die munisipaliteit nie reël dat Riebeek of Darling teen 
Moorreesburg kan rugby speel nie? Net om te wys dat hul 
belangstel in ons. 

 Ons kinders is in die moeilikheid. Hulle vang self moeilikheid 
aan omdat hulle niks anders het om hulle mee besig te hou 
nie.  

 In ons dorp is oop grond. Jongmense kan dit gebruik – dalk 
om ‘n plantjie te plant en hul vrugte te verkoop. 

 Van ons kinders is klaar met kollege, maar hulle sit by die 
huis. Bied vir die kinders gratis opleiding sodat hulle weer 
kan kry. 

8.40 
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Gemeenskabetrok-
kenheid 

Riebeek  Computer klasse moet vir ons kinders aangebied word. 

 Alle werke vra vir rekenaarvaardighede en ervaring. Waar 
moet ons kinders dit kry? 

 Ons benodig opleiding vir die kinders om hulle 'n beter kans 
in die lewe te gee. 

 Onkundigheid heers en die maatskappy in die omtrek nooi 
die jeug om aansoek te doen vir werk. Maar, die jeug is on-
kundig oor die spesifikasies want hulle word nie daaroor in-
gelig nie. So, hulle kry nie die werke nie. 

6.00 

Koringberg  Vandag se jongmense wil net party hou. Hulle weet nie wat 
is belangrik in die lewe nie. Die jeug moet opgevoed word. 

 die kinders het niks om hulle besig te hou nie en hulle moet 
geleer word om iets te doen anders word hulle skollies. 
Programme moet aangebied word bv. computer klasse. Die 
meisies moet ook iets geleer word soos crèche juffrouens - 
anders kry hulle net kinders van niks anders het om te doen 
nie. 

 Goedgedacht kom net in die skoolvakansie om 'n program 
hier te hou. Die programme dan ook maar net 2 dae. 

 Ons moet die kinders besig hou anders doen hulle net 
kwaad in die strate en in die wit gebied. As daar iets in plek 
is vir die jeug dan kan hulle besig gehou word en van die 
strate af bly. 

5.58 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit respekteer nie die inwoners van 
Swartland nie want hulle lig nie die mense in nie. 

 Ons het sulke gemeenskap metings nodig sodat ons, ons 
gevoelens kan sê. 

9.00 

SASSA pensioen uit-
betaling 

Riebeek  Baie mense kla dat hulle nie volle geld ontvang nie. 

 Die kaarte word sommer net daar gesteel. 

 Daar moet strenger reëls toegepas word wanneer geld ont-
vang word. 

8.63 

Darling  Die nuwe betaalstelsel werk nie. 

 Die ouer mense ervaar probleme met gebruik van pensi-
oenkaarte om geld te trek. 

 Die pensionarisse kan nie met kaarte werk nie. Die kaart 
word gesluk. As jy iemand stuur, dan steel hy van die geld. 

4.57 

Illinge Lethu  Daar is 'n groot behoefte vir hulp met grant registrasies, 
want sommige mense moet meer as een keer gaan voor 
hulle gehelp kan word agv die groot hoeveelheid mense wat 
hulp nodig het per dag. 

 Hulle bied net hulle dienste een maal per week aan. Dit 
skep baie frustrasie. 

6.60 

Bome in strate / Om-
gewing  

Yzerfontein  Die pad se randsteen is te hoog. Skilpaadjies val in storm-
water of hulle val van die randsteen af en lê dan op hulle 
rug en gaan dood. 

 Daar moet 'n sif oor die stormwater afloop geplaas word 
sodat hulle nie daarin kan val nie. 

 Ons bokkies word minder omdat werkers en bouers hier oor 
slaap en die eet skilpadjies, bokkies, hase en fisante eet. 
Hulle gooi ook rommel op nabure oop erwe. 

 Die bouers moet nie hulle werkers hier laat oor slaap nie 
want hier is nie geriewe vir hulle nie. Die inwoners ken hulle 
nie en voel onveilig. 

9.00 

Koringberg  Hier moet bome in die strate kom want dis kaal hier. Die 
sypaadjies by die huise is te klein om 'n boom te plant. Ons 
het bome nodig hier in die dorp. 

 Almal se bome het doodgegaan - net die steekbome het 
gegroei. Die grond moet ordentlik verwerk word. Dit sal 
mooi lyk as daar in die straat boompies is. 

 Ons kan nie in die yard bome plant nie, want ons weet nie 

1.67 



 
 

 41 

waar die waterpype is nie. As jy per abuis 'n waterpyp raak 
geslaan dan moet jy self betaal. 

 Hier moet iets gedoen word om buurt te verfraai. 

Chatsworth  Die wind waai baie hier. Die onkruid skep 'n brandgevaar. 

 Al is ons al 'n paar maande sonder water kom die onkruid 
steeds deur. 

8.91 

Smokkelhuise Darling  Hier is te veel smokkelhuise in Darling. Almal weet waar dit 
is. 

 Die smokkelhuise verskaf te veel drank aan jonger kinders. 

 Hier gebruik ouers en kinders drank. Ouers moet eintlik 'n 
voorbeeld wees en hulle is dit nie. 

 Indien die drankwinkels nie toegemaak kan word nie, moet 
dit ten minste verminder word. 

 Die lisensiering van smokkelhuise moet toegepas word en 
so kan dit verminder word. 

 Drughuise moet uitgewis word uit Darling. 

 Hier is kompetisie tussen smokkelhuise en moorde vind 
plaas waarin onskuldige mense seerkry. 

9.50 

Chatsworth  Die mense in die smokkelhuise moet uitgesit word - die hui-
se behoort mos aan die munisipaliteit. Hoekom sit hulle nie 
die mense uit nie? 

 Kinders word in die smokkelhuise verkrag. Weens smokkel-
huise is daar dwelms en verkragtings in die gebied. 

 Die jeug gebruik drugs en alkohol wat hulle by die smokkel-
huise kry. 

 Die huiswinkels moet nie sigarette aan kinders verkoop nie. 
Die munisipale bylaws moet dit mos kan beheer. 

 Die munisipale polisie moet nie uit ons gemeenskap kom 
nie - hulle smeer die misdaad toe. Hulle woon dan hier. 

9.11 

Skole Riebeek  Ons het 'n hoërskool in Kasteel nodig. 

 Die kinders moet soggens douvoordag opstaan om betyds 
te kom vir die bus om hulle skool toe te neem in Malmes-
bury. 

7.63 

Yzerfontein  Hier is al hoe meer jongmense wat jong kinders het. Ons 
moet elke dag Darling toe ry vir skoolgeriewe. 

 Hier is 'n behoefte aan 'n kleuterskool. 

 Mense ry met hulle voorskoolse kinders Darling en Lange-
baan toe. 

 Vervoergeleenthede vir die kinders van Yzerfontein na kleu-
terskole en skole is maar dun. 

4.25 

Darling  Hier is baie dropouts omdat die skool slegs gaan tot graad 
9. 

 As jy wil verder gaan moet die leerders in Malmesbury of 
Atlantis skoolgaan. Daar word hulle maklik blootgestel aan 
verkeerde dinge. 

 Daar sal beter skoolbywoning wees as die skool hier gebou 
word. 

 Ons kinders travel vroegoggend na ander hoërskole en 
sommige moet oorbly. Hulle is dus nie in hul ouerhuis nie. 

 Dit vat baie geld as jy skool toe moet travel en oorbly. As 
ouers skoolvergadering moet bywoon moet hulle ook travel. 
Dit kos alles ekstra geld. 

6.34 

Biblioteek Yzerfontein  ACVV het 'n biblioteek hier,  maar dit is maar karig toege-
rus.  

 Mense hier in Yzerfontein is ouer en soek nog papierboeke 
- nie elektroniese boeke nie. 

 Darling het twee munisipale biblioteke en ons niks. 

 Hie is 'n algemene behoefte aan die beskikbaarheid van 
boeke in die dorp. 

 Ons moet die leeskultuur aanmoedig onder jongmense, ook 
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gedurende vakansietye met sy besoekers. Die leeskultuur 
gaan agteruit. 

Chatsworth  Ons kinders ledig. Hier is niks om hulle besig te hou nie. 

 Hulle moet 'n plek kry waar hulle inligting op die Internet kan 
kry. 

 Die tekort aan 'n biblioteek beïnvloed die kwaliteit van hul 
onderwys. 

 Chatsworth het biblioteek, maar afstand vanaf RDP huise is 
'n uur se stap vir die kinders. 

 Die biblioteek is ook nie elke dag oop nie. Dis klein. Ek het 
al boeke gesoek oor HIV maar daar’s geen inligting nie. 

 Die taxi na die biblioteek in Abbotsdale is duur R40, en na 
Malmesbury ook R40. 

6.91 

Illinge Lethu  Meeste van die boeke in die biblioteek is in Afrikaans. 

 Partykeer word mense gerob in Wesbank as hulle biblioteek 
toe wil gaan. 

 Partykeer wanneer jy Wesbank biblioteek toe gaan, is dit vol 
Kleurlinge van die skool in Wesbank. Ons kry nie wat ons 
soek nie, want iemand anders het dit reeds geneem. 

 Jong kinders kan nie alleen stap na Wesbank toe nie, dis te 
ver. 

 Xhosa boeke is baie min in die biblioteek. 

 Die mense wat daar werk praat net Afrikaans en ons praat 
of verstaan nie Afrikaans nie. 

 Die swartmense wat daar werk is baie min daar. 

5.00 

Maatskaplike werker / 
Welsyn 

Riebeek  Daar is baie probleme in Riebeek Kasteel met kinders wat 
nie huise het nie en welsyn maak niks. 

 Kinders bly op die strate of word na huis gestuur waar daar 
baie probleme is. 

 Ons benodig iemand betroubaar om te help met sosiale 
probleme. 

8.63 

Chatsworth  Hier is geen welsynsdienste nie 

 ACVV bied wel beperkte dienste 

 Hier is geen social worker, welfare dienste en geen food 
parcels nie. 

 Die gemeenskapsaal sal die probleem kan oplos. Hier is 'n 
safe house in Chatsworth maar weet nie of dit geld kry nie. 

 Hier is 10 kinders uit 1 huis en almal is aanneem kinders. 
Hier is ook baie weeskinders - gee facilities. 

 Ons kinders neem toevlug na drugs. Die West Coast foun-
dation se fondse is uitgeput. 

 Ons soek mese om jeugklubs aan die gang te kry 

 Volunteers kan ook 'n sopkombuis aan die gang kry vir die 
mense wat nie kos het nie. 

9.05 

Raadslid / Toegank-
likheid 
 

Riebeek  Ons soek 'n ander raadslid vir Riebeek Kasteel wat 'n ge-
voel vir ons het. Hy groet nie eers vir ons in die straat nie. 
Hy stel nie belang in ons nie. 

 As ons die raadslid vra wat van die vullisdromme en gey-
sers wat hy aan ons belowe het, sê hy net niks nie. 

 Enige werk wat hier in Kasteel gedoen word, word net deur 
sy familie gedoen. 

 Ons word nie toegelaat om in die komitee vergadering te 
praat nie. Jy moet net stil bly en jou mond hou. 

 Waarvoor is die raadslid daar? Hy ry duur goed en gee nie 
'n hel om oor die gemeenskap nie. 

 Hy moet mos darem aan die raad verslag doen oor wat hy 
waar doen, maar watter verslae kan hy skryf as hy niks 
doen nie? Hy hou nooit meetings nie ons weet niks wat 
aangaan nie. 

 Die raadslid staan ons af as ons probleme het. Veral met 
die kleuterskool probleem waar ons water rekening R34 000 
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was. Toe ons om hulp vra, toe se hy net ons moet betaal, 
wetend dat die kleuterskool het nie eers geld om die perso-
neel te betaal nie. 

Chatsworth  Die raadslede is ontoeganklik - hoe kan ons hulle bereik? 

 We as community kan nie praat nie. Die raaslid sê jy moet 
deur Swartland Munisipaliteit se wykskomitee rubber stamp 
werk. 

6.73 

Toilette / Publieke 
toilette 

Riebeek  Ons benodig publieke toilette omdat mense sommer kom 
klop aan jou deur en vra of hulle jou toilet kan gebruik. 

 Ons toilette is buite die huis in die hoek van die erf. 

 Die munisipaliteit het ons 5 jaar gelede al belowe dat hulle 
vir ons badkamers gaan aanbou, maar niks het gebeur nie. 

 Baie mense gebruik hulle huise as versekering by die ban-
ke. Ons kan dit nie doen nie omdat ons huise nie oor bad-
kamer beskik nie. Wat moet ons nou doen? 

9.04 

Illinge Lethu  Die bestaande toilette blok maklik en die sitplekke en krane 
is kommen. 

 Instandhouding mense van Swartland Munisipaliteit neem 
dae lank om uit te kom om die lekke en krane reg te maak. 

 Ons toilette en wasbakke is beskadig. Ons toiletdeure kan 
nie behoorlik toegemaak word nie. 

 Die munisipaliteit moet asb na ons klagtes luister en doen 
wat ons vra. 

 Wanneer die munisipaliteit ons gebarste pype of toilette 
regmaak verwag hulle van ons om te betaal. Waar dink hul-
le moet ons die geld vandaan kry? Ons is dan werkloos? 

7.03 

Boubeheer / Bou-
planne 

Yzerfontein  Hier moet wetstoepassing wees van mense wat rond hang. 
Die bouers moet verantwoordelikheid vir hulle werkers 
neem. 

 Die mense wat hie kom werk skep 'n veiligheidsrisiko vir die 
inwoners. 

8.00 

Darling  Hier sit mense sommer mure op sonder bouplanne. Vra 
maar die inspekteurs. 

 vra vir inspekteurs 

 Dit is nie reg nie. Almal moet volgens munisipale reëls 
gaan. 

7.70 

Begraafplaas Darling  Ons moet die munisipaliteit R1 400 betaal vir 'n gat wat in-
val. Waar kom hulle daaraan? 

 Daar is nie ablusiegeriewe by die begraafplaas nie en die 
heining lyk aaklig. Daar is geen respek vir die afgestorwe-
nes nie. 

 Ons benodig 'n skuiling in die winter as reën. 

 Die geboutjie wat daar is word gebruik vir slaapplek. Dis vuil 
en moet plat gestoot word. 

 Ons soek uitbreiding van die begraafplaas want die be-
staande begraafplaas raak te klein. 

 Ons het 'n opsigter by begraafplaas nodig wat kan opruim 
na die tyd. 

 Die sloot daar by die begraafplaas is 'n gevaar vir die men-
se. 

6.40 

Chatsworth  Die begraafplaas word nie in standgehou nie. 

 ASLA huise het nie 'n waterkraan nie en geen toilette nie. Jy 
moet jou eie gat graaf. 

 Swartland Munisipaliteit se upgrade het niks met hulle te 
make nie. Daar is geen omheining nie. Die diere eet die 
blomme op. 

8.64 

Sonverwarmers Riebeek  Dit is kragbesparing en net meer gemaklik as om elke keer 
potte water op te sit om te gaan was. 

 Mense het al hoeveel keer opnames kom doen maar niks 
het daarvan gekom nie. Daar is geen kommunikasie oor die 
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geysers nie en die geysers was aan die mense belowe. 

 Twee jaar terug was vorms ingevul vir solar geysers maar 
tot op hede het niks gebeur nie. 

 Dit is 'n belangrike kostebesparing aangesien ons 'n arm 
gemeenskap is. 

Wesbank  Hoekom moet ons vir die solar geysers betaal? Munisipali-
teit wil he ons moet krag spaar, maar hulle wil nie solar gey-
sers vir die gemeenskap gee nie. 

9.00 

Halfgeboude huise / 
Onbewoonde erwe 

Yzerfontein  Rondlopers slaap oral oor en gebruik die publieke fasiliteite 
(strand toilette). 

 Die gebied word nie ordentlik gepolisieër nie. 

 Hulle moet omsien na die misbruik van die fasiliteite en vei-
ligheid by die publieke toilette. Hier is mense wat in die toi-
lette slaap. 

 Veiligheid is 'n probleem, veral vir vroue wat alleen bly. 

6.50 

Darling  Die huis op die erf is halfpad gebou. Die raad gaan verniet 
daar skoonmaak. Dis altyd 'n gemors daar. 

 Ons kerke het aansoek gedoen om dit te gebruik, maar daar 
was weer voorrang gegee vir Malmesbury. 

 Die halfgeboude plekke is waar daar gevaarlike goed plaas-
vind. Kindertjies speel daar en word aan drugs en ander ge-
vaarlike goed blootgestel. 

 Hier is 'n halfgeboude kerk wat dieselfde ondervind word. 

6.00 

Malmesbury  Die Munisipaliteit moet kyk na sekere onbewoonde erwe 
wat nie skoongemaak word nie. 

 Gedurende November sien jy word die erwe skoongemaak, 
maar daar is ‘n sekere erf in Loedolfstraat wat nooit skoon-
gemaak word nie. 

 Daar is ‘n gebou wat tot op die grond afgebrand is en die 
mense gaan daar in en uit daar, maar dit bly net so staan. 
Ons as inwoners is bereid om daar skoon te maak en reg te 
maak, maar dan veil ons daai erf op. 

1.50 

Oop velde / Slange Chatsworth  Wat kan ons gebruik om die slange te prevent. Die slange is 
hier so baie soos huisdiere. Wat moet ons gooi om die 
slange weg te hou? Vir wie bel jy as daar slange is? 

3.55 

 Wesbank  Dit is amper somer en die gras is lank. Daar is altyd baie 
slange en muise wat gaan uitkom. 

 Gras is al baie hoog. Die munisipaliteit moet dit kom sny. 
Dis gevaarlik van al die slange. Mens kan nie daar loop nie. 

9.93 

Kleuterskool Darling  Ouers en die groter kinders gee nie om vir hul kleuters om 
nie. 

 Dit sal aan die kleuters geleentheid die bied om beter op-
voeding te ontvang. 

 Dit sal ook 'n veilige hawe vir kinders wees omrede die hek-
ke dan gesluit word. 

6.25 

Koringberg  Hier is geen so 'n plek beskikbaar nie. 

 Die kinders en juffrouens swerf tans van een plek na 'n an-
der. 

 Mense moet opgelei word want daar’s net 2 onderwysers. 
Hulle kan nie al die werk doen nie. 

 Ons het hier enige versorgingfasiliteite vir ons kinders drei-
gend nodig, want die kinders lei daaronder. 'n Mens moet 
na hulle omsien want hulle is die toekoms. 

5.17 

Kerk Darling  Hier is baie groepies wat kerk hou. Ons soek grond vir 'n 
kerk sodat ons 'n formele struktuur kan bou. 

 Darling het uitgebrei, maar nooit kerkgrond beskikbaar ge-
stel nie, terwyl kerke in Darling dienste aan gemeenskap 
lewer. 

 Die tender (geld) vir 'n kerkgebou is toegestaan aan ge-
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meente in Khayelitsha. 

 Hier is 13 000 mense in Darling, tans 10 gevestigde kerke 
en 70 ander kerke. Net 2000 mense gaan kerk toe. Die 
dwelms onder die jongmense is die oorsaak daarvan. 

 Ons benodig 'n multi-purpose sentrum waar mense met die 
Woord bedien kan word. Nessie en Darling Fokus doen 
goeie werk, maar kerke moet groter rol in die gemeenskap 
speel. 

 Hier is nie 'n fasiliteit waar daar met tik-verslaafdes gewerk 
kan word nie. Hulle moet in die huis akkommodeer word en 
die familie word aan hulle blootstel. 

 Hier is genoeg grond in Darling om vir kerke en 'n crèche 
beskikbaar te stel. 

Saamstaan  Al die kerke is ver van die mense af. 

 Baie kerke is in die huise en die mense wil 'n groot geboude 
kerk hier he. 

 Die kerkleiers moet almal bymekaar kom en al die dinge wat 
in die gemeenskap gebeur saam beveg en minder afhanklik 
van die munisipaliteit wees. 

 Elke een het sy eie geloof maar soms is die kerke so ver 
van jou af dan moet jy maar na die naaste kerk gaan. 

 Om 'n kerk in Saamstaan te he sal 'n goeie ding wees veral 
vir die kinders om elke Sondag na 'n Sondagskool te kan 
gaan.  

 n Kerk sal die kinders van die straat af hou. 

 Hier is baie lidmate van verskillende gemeentes, maar as 
daar 'n gemeenskapkerk is, dan sal almal daarheen gaan. 
Hier is meer smokkelhuise as kerke in Saamstaan. 

 As die munisipaliteit kerke bou dan sal daar minder moeilik-
heid wees. 

 As daar kerke is dan sal daar minder misdade wees en die 
jeug sal na die kerk toe gaan. 

3.31 

Chatsworth  Hier is te veel kerke. Baie huise het huiskerke. Kerke be-
hoort ook te re-zone soos crèches. 

1.73 

Kommunikasie  Riebeek  Munisipaliteit kommunikeer nie met die gemeenskap nie. 

 Hulle kom net uit na die gemeenskap wanneer vergaderings 
gehou word. 

 Daar is geen kommunikasie tussen die munisipaliteit en die 
gemeenskap nie. 

 Hulle doen hulle eie ding en vra nie die gemeenskap se 
insae nie. 

 Daar was persone wat rekeninge gekry het wat duisende 
rande moet betaal het, maar niemand verduidelik nie. 

 Baie persone is ongeletterd en moet dinge verduidelik word. 
Daar is nie inligtingsessies nie. 

 Inligting moet duidelik deurgegee word aan die mense van 
Riebeek Kasteel. Hulle skryf klein letters op die kennisge-
wing in Malmesbury. 

 Ons kry net inligting in die ou koerantjie. Die nuusbrief wat 
met die rekeninge kom praat net van tariewe wat opgaan.  

 Die munisipaliteit moet ook inligting oor werk in die briewe 
plaas. 

 Malmesbury se mense word aangestel om werk hier in ons 
plek te kom doen. Ons kan mos self in diens geneem word. 
Die werkloosheid is hoog hier. 

 As ons klagte deurgee aan die munisipale kantore in Rie-
beek Kasteel, dan word jy alewig teruggewys na Malmes-
bury toe. Munisipale amptenare moet meer behulpsaam 
wees. 

 Foutiewe rekeninge word aan almal deurgegee. Slegs 
sommige se rekeninge was reggestel. Indien die munisipali-
teit weet daar gaan sulke foute wees moet hulle vroegtydig 
so aan ons dit kommunikeer. 
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Befondsing Riebeek  Daar is 'n dansgroep maar hulle kleredrag is tans skoolklere 
en persone maak beloftes van befondsing, maar kom dit nie 
na nie. Wat moet daar gedoen word om befondsing te kry? 

 Hoe ver strek die Swartland Munisipaliteit? Ons weet nie 
met wie om te praat nie. Hoeveel seksies het hulle, wie 
spreek wense toe vir gemeenskap? 

9.71 

Regulering van hon-
de 

Wesbank  Van die mense het tot 6 honde, wat nie reg is nie. 

 Hier is baie sieklike honde in die rondte – hoekom word die 
eienaars nie gefine nie? 

 Honde krap die vullis uit. Die munisipaliteit moet help sodat 
dit gereguleer kan word. 

9.57 

Vulstasie Chatsworth  Ons moet ver ry tot in Malmesbury om petrol te kry. 

 Ons moet dikwels R150 betaal vir iemand om petrol te bring 
van die naaste vulstasie af. 

 Daar is mense wat dikwels ver meer moet betaal vir 'n kan-
netjie petrol. 

 Die probleem is mense met vervoer ry tot in Malmesbury, 
maar het dan net genoeg geld om petrol in te sit om by die 
huis te kom. 

9.50 

Beskerming van erwe Wesbank  Munisipaliteit moet die erwe toekamp, want mense word 
gedreig in hulle eie yard. 

 Munisipaliteit moet die gemeenskap beskerm, veral ou 
mense. Die tikkoppe dreig en besteel hulle. 

9.18 

Poskantoor Chatsworth  Hier is geen poskantoor nie. 

 By 'n poskantoor kan 'n mens telefoon kry, bank, bankreke-
ning he, posstukke kry en stuur en rekeninge betaal. Dit kan 
'n klomp behoeftes in een aanspreek. 

 n Poskantoor sal werk skep - tellers, bestuurders, cleaning 
lady, tea girl, ens. 

8.73 

Keuring vir subsidies Darling  Hier is huise met 'n klomp pension-mense in die huis. Ons 
benodig 'n beter keuringsproses. 

 Hier is mense wat subsidies het,  maar het TV-skottels. 

 Hier is ook baie mense wat aanbou met die subsidies, al 
kwalifiseer hulle nie meer nie. 

 Ons benodig krag-subsidie vir sekere wooneenhede waar 
oumense woon. 

8.70 

Privaatheid Riebeek  Negentig persent van ons huise in Riebeek Kasteel het nie 
privaatheid nie, want jy bly met jou ouers en huise het net 1 
vertrek en kinders sien en hoor alles. 

 As iemand 'n hok wil opsit word dit gestop. Hulle het die 
grond en huise verklein sodat jy nie 'n hok kan opsit nie. 

8.17 

Meer krane in die 
klein huisies 

Wesbank  Daar is net 1 kraan in die klein huisies. Dit moet gebruik 
word vir die kombuis, badkamer en alles.  Dit is onredelik. 
Alles moet geconnect word vanaf die een kraan. 

7.67 

Langtermyn beplan-
ning 

Darling  Hier is geen longterm planning nie. On moet na programme 
wat kyk na waardes ontwikkel. 

 Mense hier word geïsoleer om te lewe slegs binne Darling. 
'n Posbus nie genoeg vir blootstelling nie. 

 Ons benodig 'n burgerfonds vir verdere studies vir jongmen-
se wat moet werk kry. Ons jonger geslag moet gaan studeer 
sodat beter dienste gelewer kan word. 

 Hier moet langtermyn werkskepping gedoen word. 

7.13 

Publieke foon Chatsworth  Hier is geen land phone nie. Telkom sê hy gaan nie weer 
lyne lê nie, dis teen die grondwet. 

 Abbotsdale het een publieke foon nie, maar het darem 'n 
swak signal. 

6.73 

Beskikbaarheid van 
grond 

Riebeek  Hier is mense wat bereid is om te boer, maar kan nie grond 
bekom nie. Dis die dat ons ook nêrens kan kom nie. 

6.63 
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 Sny die grond op vir ons sodat ons ook iets kan plant. 

 In apartheid het die boere die grond afgevat. Ons moet nou 
dieselfde doen. Die boere is slim en werk under cover. 

 Hier is baie mense wat varke, beeste en skape het en mee 
wil boer. Ons soek net 'n lappie grond waar ons diere kan 
wei. As hulle my varke wat nou nie ander plek het nie kom 
vat dan sit ek met niks. 

 Na 10 jaar van vra en ondersoeke het die munisipaliteit nog 
nooit weer teruggekom nie 

ATM Chatsworth  Ons benodig 'n OTM hier. Jy moet altyd iemand vra om in 
Malmesbury te gaan geld trek. 

 Die Nigerians se shops is te duur. 

 Die oumense se plek waar hulle all pay is nie vriendelik vir 
wheelchairs nie. 

 Ons het geld in die bank, maar kan dit nie gaan trek nie 
omdat hier nie 'n ATM is nie. 

 Ons moet ander mense betaal om geld te gaan trek. 

 Chatsworth het twee OTM's maar hulle is ook ver van waar 
meeste mense bly. Dit is die Express ATMs wat sommer 
R50 vra vir 'n transaksie. Dis baie duur. 

 Abbotsdale benodig 'n OTM in die middel van die dorp so-
dat dit sentraal kan wees vir die mense. 

 Riverlands het gladnie 'n OTM nie. 

 Ons moet wag tot Saterdae om in die dorp te kom om ons 
geld te kan gebruik. 

6.13 

Winkels Chatsworth  Hier is nie genoeg winkels nie, veral vir groceries nie. 

 Ons mense soek hulp om eie winkels te begin. 

 Daar is 'n gebou soos mens inkom by Riverlands wat leeg 
staan en word nou gebruik vir parties. Dit kan 'n winkel word 
met 'n OTM. 

 Ons het ekonomiese bemagtiging nodig sodat ons besighe-
de kan begin. Die Nigerians is 'n groot probleem. Hulle sit al 
hoe meer winkels op. 

 Ons soek ook 'n winkelsentrum waar ons sommer al ons 
groceries kan gaan koop en ons rekeninge kan betaal. 

5.88 

Museum Yzerfontein  Yzerfontein het 'n ryk geskiedenis en dit moet gekoester 
word. 

 n Museum moet die area bekendstel aan besoekers and 
ander belangstellendes. 

 Die museum kan klein begin as 'n narratief. Die omgewing 
en sy inwoners het baie stories. 

 Die inwoners het baie kennis wat verlore gaan as ons dit nie 
bewaar nie. Alle gemeenskappe het 'n nalatenskap - dis be-
langrik vir volgende geslagte. 

 Hier is byvoorbeeld interessanthede soos kalkoonde en 
unieke plantegroei. 

 Hier kan moontlike ondersoek gedoen word en inligting vir 'n 
museum versamel word. 

 Dit moet 'n lewende museum wees - leef nou in die moment 
en kyk ook vorentoe. 

5.75 

Poste in Engels ad-
verteer 

Illinge Lethu  Poste in die Gazette geadverteer word en nie net in Afri-
kaans geadverteer word nie. Swartmense verstaan dit nie. 

 By die klinieke is daar belangrike boodskappe maar dis net 
in Afrikaans and ons kan nie Afrikaans lees nie. 

5.00 
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9.2 P-INDEKS: Riebeek-Wes en Riebeek Kasteel 
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Solar geysers / Sonverwarmers 

Gemeenskapbetrokkenheid 

Swembad 

Beskikbaarheid van grond 

Paaie / Verkeer 

Gemeenskapsentrum / Gemeenskapsprojekte 

Skole 

Behuising 

Ontspanningsgeriewe / Sportfasiliteite 

Privaatheid 

Werkskepping / Ekonomiese bemagtiging 

Maatskaplike Werker / Welsyn 

SASSA pensionuitbetaling 

Krag / Water / Kassierpunt 

Riool / Riool dam 

Polisie / Gemeenskapveiligheid 

Brandpad/Brandweer 

Toilets / Publieke Toilette 

Dreine / Stormwater / Sloot 

Spreiligte / Straatligte 

Vullisverwydering / Rommel strooi 

Publieke vervoer 

Befondsing 

Hospitaal / kliniek / Ambulansdienste 

Raadslid / Toeganklikheid 

Kommunikasie  

Diversiteit / Olyffees / Inkommers 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Diversiteit / Olyffees / In-
kommers 

 As ons partytjie en lawaai maak in die saal bel die wit-
mense die pizzas en hul kom onmiddelik. Maar as die 
Olyf Fees gehou word en die musiek speel kliphard in 
die tent by Allesverloren gebeur daar niks. 

 As ons klagtes indien oor geraas en daarvoor bel, kom 
niks daaruit nie. 

 Die pryse is te hoog vir ons om dit ook by te woon. 

 Die munisipale polisie target net die bruines en hunt 
ons en nie die witmense tydens die fees nie. 

 Die mense hanteer die rassistiese kwessies verkeerd 
hier, veral tydens de olyffees. Dan moet ons nie gesien 
word nie. 

10,00 



 
 

 49 

 As ons partytjie en lawaai maak in die saal, bel die 
witmense die pizzas en hul kom onmiddelik, maar as 
die Olyffees gehou word en die musiek speel kliphard 
in die tent by Allesverloren gebeur daar niks. As ons 
klagtes indien oor geraas en bel kom niks daaruit nie. 

 Hier is nooit eenheid in die gemeenskap van Darling 
nie. Dinge word altyd apart gedoen.  

 Hier is nie samehorigheid nie. Die munisipaliteit doen 
niks daaraan nie. 

Kommunikasie   Munisipaliteit kommunikeer nie met die gemeenskap 
nie. 

 Hulle kom net uit na die gemeenskap wanneer verga-
derings gehou word. 

 Daar is geen kommunikasie tussen die munisipaliteit 
en die gemeenskap nie. 

 Hulle doen hulle eie ding en vra nie die gemeenskap 
se insae nie. 

 Daar was persone wat rekeninge gekry het wat dui-
sende rande moet betaal het, maar niemand verduide-
lik nie. 

 Baie persone is ongeletterd en moet dinge verduidelik 
word. Daar is nie inligtingsessies nie. 

 Inligting moet duidelik deurgegee word aan die mense 
van Riebeek Kasteel. Hulle skryf klein letters op die 
kennisgewing in Malmesbury. 

 Ons kry net inligting in die ou koerantjie. Die nuusbrief 
wat met die rekeninge kom praat net van tariewe wat 
opgaan.  

 Die munisipaliteit moet ook inligting oor werk in die 
briewe plaas. 

 Malmesbury se mense word aangestel om werk hier in 
ons plek te kom doen. Ons kan mos self in diens ge-
neem word. Die werkloosheid is hoog hier. 

 As ons klagte deurgee aan die munisipale kantore in 
Riebeek Kasteel, dan word jy alewig teruggewys na 
Malmesbury toe. Munisipale amptenare moet meer be-
hulpsaam wees. 

 Foutiewe rekeninge word aan almal deurgegee. Slegs 
sommige se rekeninge was reggestel. Indien die muni-
sipaliteit weet daar gaan sulke foute wees moet hulle 
vroegtydig so aan ons dit kommunikeer. 

10,00 

Raadslid / Toeganklikheid 
 

 Ons soek 'n ander raadslid vir Riebeek Kasteel wat 'n 
gevoel vir ons het. Hy groet nie eers vir ons in die 
straat nie. Hy stel nie belang in ons nie. 

 As ons die raadslid vra wat van die vullisdromme en 
geysers wat hy aan ons belowe het, sê hy net niks nie. 

 Enige werk wat hier in Kasteel gedoen word, word net 
deur sy familie gedoen. 

 Ons word nie toegelaat om in die komitee vergadering 
te praat nie. Jy moet net stil bly en jou mond hou. 

 Waarvoor is die raadslid daar? Hy ry duur goed en gee 
nie 'n hel om oor die gemeenskap nie. 

 Hy moet mos darem aan die raad verslag doen oor wat 
hy waar doen, maar watter verslae kan hy skryf as hy 
niks doen nie? Hy hou nooit meetings nie ons weet 
niks wat aangaan nie. 

 Die raadslid staan ons af as ons probleme het. Veral 
met die kleuterskool probleem waar ons water rekening 
R34 000 was. Toe ons om hulp vra, toe se hy net ons 
moet betaal, wetend dat die kleuterskool het nie eers 
geld om die personeel te betaal nie. 

9,80 

Hospitaal / kliniek / Ambu-
lansdienste 

 Die susters is baie stadig by die kliniek. Hulle stap op 
en af en doen niks nie. Hulle vat twee ure lunch. 

9,77 
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 Jy kom al 6:00 by die kliniek aan dan word die hekke 
eers 7:30 oopgemaak. 

 As jy binne kom help hulle nog eers gister se mense. 

 As hulle familie kom dan help hulle eers vir hulle. 

 My kind het verskriklike hoë koors gehad en is amper 
dood van wag. As jy stres dan sit hulle jou uit en weier 
om jou te help. 

 Hulle gee verkeerde medikasie vir mense - 'n TB pasi-
ënt kry sommer hoë bloed pille. 

 Ons soek mense van 'n ander plek om daar te werk, 
want hulle is onbeskof met hulle eie mense. 

 Hulle gee verkeerde medikasie 

 Hulle sê jy moet 08:00 kom, dan is hulle nie te sien nie 
en jy wag en hulle stap op en af. 'n Vrou al gesterf hier 
van wag. 

 Dienslewering baie swak - almal gaan gelyktydig op 
lunch dan is die kliniek vol vir een en 'n half uur. 

 Dokters en susters wat hier werk het mediese fondse 
en gaan na die dokter in dorp. Hulle worry nie oor ons 
nie. Hul familie gaan na Medi Clinics, so hulle het nie 'n 
gevoel vir ons nie. 

 Die personeel neem nie hul werk ernstig op nie - hul 
werk met mense se lewens. As jy sê jy is allergies vir 
penicillin spuit hulle jou nog steeds in. 

 Die dokter sien net 10 mense per dag. Susters sien net 
25 mense al is daar 40 mense. Ek het my kind 08:00 
geneem vir Vitamin  A , 15:30 toe hul my help se hulle 
daar is niks voorraad nie. 

 Die staff moet ophou maak asof hulle ons 'n guns 
doen, hulle word via belasting van ons betaal. Hulle 
moet meer vriendelik en compassionate wees as ek 
siek is. 

 Personeel is baie min. Kan gesondheidpersoneel nie 
vergroter nie? 

 Persone moet heeldag sit en dan word hulle gesê hulle 
moet volgende dag terug kom. Daar is net 1 dokter wat 
10 persone op 'n dag kan sien. Jy moet wag vir 3 
maande om 'n dokter te sien. 

 Waarheen gaan ons as ons gemeenskapprobleme 
soos dit wil oplos? Ons weet nie met wie om te praat 
nie. 

 Ons wag al vanaf 6:00 in die oggend, dan word die hek 
eers 8:00 oopgemaak.  

 Ons moet wag in die reën. 

Befondsing  Daar is 'n dansgroep maar hulle kleredrag is tans 
skoolklere en persone maak beloftes van befondsing, 
maar kom dit nie na nie. Wat moet daar gedoen word 
om befondsing te kry? 

 Hoe ver strek die Swartland Munisipaliteit? Ons weet 
nie met wie om te praat nie. Hoeveel seksies het hulle, 
wie spreek wense toe vir gemeenskap? 

9,71 

Publieke vervoer  Ons het net transport Malmesbury en dis nie altyd be-
skikbaar nie. Die taxi is 'n privaat eiendom en dit kos 
R35 na Malmesbury. Ons soek busse na ander plekke 
ook. 

 Ons soek transport wat geskik is vir gemeenskap, veral 
as hulle na kompetisie wil gaan en dit is in die meeste 
gevalle skoolkinders. Ons soek iets soos 'n gemeen-
skapvoertuig. 

9,29 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Ons het gevra vir wheelie bins maar niks weer gehoor 
daarvan nie. 

 Die blou bakke wat in die strate staan word so min 
skoongemaak. Die mense gooi dan sommer hulle vullis 

9,23 
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langsaan die drom. Hulle moet draad om die bakke 
span sodar die vullis nie weer na ons huise waai nie. 
Dis oral vullis hier as die wind waai. 

 Al die ander kleiner dorpies het almal wheelie bins, 
hoekom kan die munisipaliteit ook nie vir ons sulkes 
gee nie? 

 Die mopgat is te vêr vir ons om ons vullis daar te gaan 
dump. Hoe moet ons dit daar kry? 

 Daar is net een vullisbak en baie vullis waai rond wan-
neer die bak vol is. 

 Hulle het dromme belowe maar het nog nie gebring 
nie. 

 Die vullis wat ons tans in die sakke het word deur die 
honde stukkend gebyt en dan strooi die vullis op die 
gras en sypaadjies. Ek het nie altyd geld om swartsak-
ke te koop nie. 

 Die munisipaliteit het ons belowe hulle gaan vir ons 
wheelie bins gee. Waar is dit? Die vullismense vat nie 
die outydse swart drom nie omdat hulle sê dis te moei-
lik om dit in die trok te tip. Nou los hulle ons vullis net. 

 

Spreiligte / Straatligte  Hier en daar is daar Kersliggies en jy hoor gereeld 
mense was aangerand. 

 Mimosa straat is baie donker. Daar is maksimum twee 
ligte in die straat waarvan een gedurig af is. 

 n Lig was in julie maand reggemaak na dit vir 13 jaar 
net dood gestaan het. 

9,20 

Dreine / Stormwater / Sloot  As jy 'n verstopping of oorvol drein rapporteer vat hulle 
5-10 ure om die lorrie te stuur. By die wit dorp neem 
die 10 minute om trok te stuur. 

 Hulle kyk na die colour van ons wange voordat hulle 
iets doen. 

 Die munisipaliteit moet die rioolstelsel upgrade. 

 As die drein dit pop is dit oop en riool loop in ons 
straat. Dit stink vreeslik. 

9,17 

Brandpad / Brandweer  Elke somer brand 'n gedeelte van die veldjie by die 
ASLA huise. Die munisipaliteit moet die pad skraap 
sodat die brande nie kan versprei nie. 

 Mense se huise het al so afgebrand daar en niemand 
help hierdie mense om weer op die voete te kom nie. 
As ons huise brand waarnatoe gaan ons dan? 

9,04 

Toilets / Publieke toilette  Ons benodig publieke toilette omdat mense sommer 
kom klop aan jou deur en vra of hulle jou toilet kan ge-
bruik. 

 Ons toilette is buite die huis in die hoek van die erf. 

 Die munisipaliteit het ons 5 jaar gelede al belowe dat 
hulle vir ons badkamers gaan aanbou, maar niks het 
gebeur nie. 

 Baie mense gebruik hulle huise as versekering by die 
banke. Ons kan dit nie doen nie omdat ons huise nie 
oor badkamer beskik nie. Wat moet ons nou doen? 

9,04 

Polisie / Gemeenskapveilig-
heid 

 As jy bel vir iets kom hulle eers vyf ure later om jou te 
help. 

 Ons het nou al geleer om te lieg en te sê dis dood so-
dat hulle net kan kom. 

 Baie kere is die polisiemanne wat die vên bestuur 
dronk. 

 As hulle smokkelhuise gaan skud dreig hulle die men-
se om hulle 'n kis te gee of hulle gaan piemp hulle. 

 As hulle 'n oproep uit die wit gebied uit kry dan reageer 
hulle gou. Hulle kyk na die kleur van jou wange. Hulle 
behandel nie almal dieselfde nie. 

8,74 
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Riool / Riool dam  Die kinders swem in die dam en ons is bang die kin-
ders kan verdrink. Dit staan net so oop. 

 Hoekom kan hulle nie 'n swembad vir ons bou nie? 

 Die vlieë vlieg tot in my huis. Chemicals was ingegooi, 
gif in damme en dit was vir 'n tydjie weg maar doen dit 
meer gereeld. 

 Die stank is nie lekker nie. 

 Die riool in die wit dorp word na die bruin gedeelte ver-
voer en daar gedump. 

8,71 

Krag / Water / Kassierpunt  Die winkel waar ons krag koop laat ons nie toe om net 
krag te koop nie. Jy moet 'n brood en nog ekstras koop 
voordat hy krag aan jou verkoop. Hy sit ook 'n ekstra 
rand by elke stukkie krag wat jy verkoop. 

 Die krag trip alewig en dan moet ons 'n uur wag vir 
ESKOM om uit te kom. 

 Baie mense betaal nie krag nie. Hulle steel krag en ons 
moet betaal - dis mos unfair. 

8,63 

SASSA pension uitbetaling  Baie mense kla dat hulle nie volle geld ontvang nie. 

 Die kaarte word sommer net daar gesteel. 

 Daar moet strenger reëls toegepas word wanneer geld 
ontvang word. 

8,63 

Maatskaplike Werker / Wel-
syn 

 Daar is baie probleme in Riebeek Kasteel met kinders 
wat nie huise het nie en welsyn maak niks. 

 Kinders bly op die strate of word na huis gestuur waar 
daar baie probleme is. 

 Ons benodig iemand betroubaar om te help met sosia-
le probleme. 

8,63 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Hier is baie mense met graad 12 maar hulle kry nie 
werk nie. 

 As jy nie iemand ken nie kry jy nie die job nie. 

 Hulle stel net familie van die raadslid aan. 

 Ons soek werk by Munisipaliteit maar kry nooit werk 
daar nie. 

 Inligting oor geleenthede vir werk moet na gemeen-
skap toe kom. Ons hoor nooit daarvan nie. 

 Net 'n klein groepie uitverkorenes het toegang tot inlig-
ting oor werksgeleenthede. 

 Ons kyk net na die koerantjie. Dis al bron van inligting 
wat ons vir werksgeleenthede het. 

 Ons het nie hier 'n sentrale punt vir inligting vir werk-
skepping nie. 

 Alles gaan hier na die verkeerde mense toe. 

 Werkskepping loop dood na 4-5 maande en dan? 

 Ons het gehoor die werkskepping gaan terug Kaap toe. 
Ons gaan nie meer geld daarvoor kry nie. 

 Hier in Chatsworth werk die vouens en mans babysit 
die kinders. 

 As werk beskikbaar is is dit in die Gazett. Hulle moet 
on ons area ook adverteer, byvoorbeeld by die SPAR 
kan 'n kennisgewingbord wees. 

 Hier het al verskeie mense vir werk aansoek gedoen, 
maar hulle word nie aangestel nie. 

 Wanneet kontrakte vir konstruksie toekeken word is dit  
alewig well-established contractors - net een side of 
economy word gevoer. 

 Emerging businesses word nie geleendhede gegee 
nie. 

 In hierdie vallei is dit predominently druiwe/wyn area. 
Hier is geen black/coloured farmers nie want they don’t 
get to be managers. We will stay at bottom. 

 PPC retrenchments wat plaasgevind het gaan nie goed 
af in die area nie. Dit maak die werkloosheid net groter 

8,33 
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hier. 

 Werkgeleenthede word nie gegee aan mense van Rie-
beeck Kasteel nie - hul neem altyd mense van plekke 
soos Wolseley. Hulle moet ons people empower. 

 Vir die jobs wat Swartland Munisipaliteit beskikbaar 
het, kry Malmesbury en Abbotdale se mense. Niemand 
uit Riebeeck Wes word aangestel nie. 

 Hulle kyk na ons ouderdom en dan stel hulle ons nie 
aan nie. Dis verkeerd - don’t judge a book by its cover! 

 Meeste van ons jonger mense wat hier is, is drop-outs 
- al die werke vra matriek. 

 Die ding is die mense weet nie wat in daai jongmense 
is nie. 

 As jy werke soek vra die mense 5 jaar experience. 
Maar hoe moet ons experience kry as niemand ons wil 
aanstel nie? 

 Meeste van ons mense het die ervaring, maar nie die 
papiere nie en word dan minimaal betaal. 

 Gee vir ons programme hier wat ons jongmense kan 
skill. 

 Ons kan gebruik maak van ons local FET college. Gee 
ons learnerships van die munisipaliteit - jy kry 'n sti-
pend en experience en jy lok baie jong mense hier-
heen. 

 Werkloosheid is 'n groot probleem hier. Hier sit baie 
matrikulante by die huis sonder werk, 

 Ons met opleidng kry in intrapeneurskap. Ons moet 
gehelp word om opleiding te gee vir jongmense. 

 Ons benodig finansiele ondersteuning vir klein besig-
hede hier. 

 As jy 'n creche wil begint moet jy hier baie betaal om 
die plek in stand te kry. Dis anders as op die ander 
dorpe. 

 Hoekom kon local persone nie die huise bou ni? Hoe-
kom moet ASLA al die huise bou? 

 Hoe skakel Swartland in met ons gemeenskap? 

 Hier is geen plek om jouself te bemark nie. 

 Hoekom moet persone van ver kom om paaie en gras 
te sny? Ons mense kon mos gebruik gewees het. Dan 
kry ons mos werke. 

 Ons het ook kundiges hier in ons dorp. 

 Hier is werkloses wat werk soek, maar dit is alewig 
Malmesbury se mense wat die strate kom vee of verf. 
Ons mense kan dit mos maar self doen. 

 Ons kry nooit die inligting betyds nie. As ons sien is 
iemand/kontrakteur lankal aangestel 

 Werkskepping kan geskied, maar die raadslid sorg net 
vir sy familie vir werk. 

 Dieselfde persone van Malmesbury kry al die afgelope 
3 jaar die kontrak en dan subkontrakteur die raadslid 
sy familie. 

 Ons matrikulante doen al aansoek vir werk maar is 
onsuksesvol. 

 Baie enkelouers in die Riebeeck werkloos. Die werk-
loosheid syfer hier is baie hoog. 

 Mense wat aansoek doen vir werk by die munisipaliteit 
word nie dieselfde betaal nie. 

 Mense is op die databsis van die munisipaliteit gesit, 
maar word nooit werk aangebied nie. 

 Hoekom is dit so? Ons kry swaar en die munisipaliteit 
help net mooi niks. 

Privaatheid  Negentig persent van ons huise in Riebeek Kasteel het 
nie privaatheid nie, want jy bly met jou ouers en huise 
het net 1 vertrek en kinders sien en hoor alles. 

8,17 
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 As iemand 'n hok wil opsit word dit gestop. Hulle het 
die grond en huise verklein sodat jy nie 'n hok kan opsit 
nie. 

Ontspanninggeriewe / Sport-
fasiliteite 

 Ons het niks geriewe nie en hier is niks om te doen nie. 
Die kinders gaan sit dan liewer by smokkelhuise. 

 As daar ten minste ontspanningsgeriewe is vir die 
jongmense sal hulle minder verkeerde dinge doen. 

 Swangerskappe gebeur so gereeld onder jong meisies 
omdat daar nie geriewe is nie. 

 Ons wil 'n swembad of biblioteek hier he sodat ons 
kinders van die strate afkan bly. 

 Hulle is baie rassisties hier by die dorp se biblioteek - 
ons moet gesig opsit en stil wees as ons daarheen 
gaan. 

 Riebeek Kasteel het nie eers 'n behoorlike speelpark 
vir kinders nie en ons mag nie die (sport) veld gebruik 
nie, dis alewig gesluit. 

 Die (sport) veld word vir die plaaskinders geweier. 

 Ons soek iets soos 'n fiksheidsentrum, Internet shop of 
nasorgsentrum vir kinders. 

 Ons kinders tik/drink en doen verkeerde dinge as daar 
niks is om hulle besig te hou nie. 

 Die munisipaliteit moet ons kras kom sny en ons sy-
paadjies regmaak. 

 Ons kinders wil nie meer daar speel nie want daar is 
niks parkies nie. 

 As ek nie rook/drink/club nie is hier is niks vir my om te 
doen nie. Hier is nie entertainment nie. 

 Hier is geen swembad nie. Die kinders swem in die 
riooldam en dit is gevaarlik en stink. 

 Munisipaliteit moet my help om dinge soos sport aan te 
bied/projekte aan te bied soos straat games. Ons soek 
mense wat kan help geld/aktiwiteite ko-ordineer. 

 Goed soos 'n sokkertoernooi word in ander dorpe ge-
reël. Wat van ons dorp?  

 Sandeza Kamp in  Riebeek-Wes word gemis. Die kin-
ders wat dit nodig het kry dit nie. As ek die skoolhoof 
se kind is kan ek gaan, anders nie. 

 Utilisation van bestaande fasiliteite. Drakenstein muni-
sipaliteit neem alle dorpe en doen elke jaar 'n festival 
of lights in dorpe wat kleiner is as Riebeek-Wes. 

 Hier is eenvoudig geen youth festivals nie. 

 Die IDP van die munisipaliteit invest meer in oumense 
as in jongmense. Is  jong mense 'n prioriteit vir die mu-
nisipaliteit? 

 As ons 'n musiekgroep soos Micasa gaan kry kan ons 
Riebeek-Wes  op die map is. 

 Die Olyffees cater slegs vir 'n sekere groep mense. 
Ons voel onwelkom daar. Riebeek se mense staan nie 
saam nie. 

 Daar is alewig clashes op die ou skoolgronde tussen 
die rugbyspelers en die sokkerspelers. Gee vir ons 
aparte sokkervelde en rugbyvelde. 

 Ons soek 'n plek waar jeug bymekaar kan kom, want 
op die oomblik soek hulle ontspanning op die verkeer-
de plekke. 

 Ons benodig sielkunde en leiding aan ouers. Hier is 'n 
tekort aan sessies om ouers op die pad te hou in hier-
die moeilike tye met die jeug. 

 Ons benodig 'n pawiljoen met 'n afdak. Gedurende die 
wintermaande moet die toeskouers in die reën staan. 

 Die kleedkamer vir die sportmanne staan vol met die 
gereedskap van die munisipaliteit - selfs 'n waterkanon 
staan daar. 

8,02 
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 Water loop alewig in die kleedkamers in en ons gaste 
moet daar aantrek. 

 Ons het gym equipment ontvang van 'n firma en het 
die munisipaliteit gevra of ons daar 'n bietjie kan uit-
brei, maar het nog niks van hulle gehoor nie. 

 Ons kinders speel in die pad, dis al plek wat daar vir 
hulle is. 

 Riebeek het baie padvarke en daar is nie 'n veilige plek 
vir die kinders om te speel nie. Een van die kinders sal 
nog omgery word in die pad. 

 Die Good Hope rugbyklub het eksklusiewe gebruik van 
sportveld. Dis nie reg nie. Wat van die ander mense? 
Ons woon mos ook hier. Al wil jy persoonlik daar gaan 
oefen moet jy eers 'n brief skryf aan die rugbyklub om 
daar te oefen. 

 Die sportgeriewe moet nie net vir rugby voorsiening 
maak nie, maar ook vir krieket, sokker netbal wees en 
'n gebou vir gimnastiek wees. Dit sal ons kinders van 
die straat af hou. 

 Die munisipaliteit moet ons veld gelyk maak sodat die 
nuwe veld kan rus. Ons het met die munisipaliteit ge-
praat maar hulle het nou nog nie teruggekom nie. 

 Omhein ons veld. Ons word nie deur die rugby unies 
gekeur nie omdat ons veld nie omhein is nie. So, ons 
kan nie hier wedstryde aanbied nie. 

 Die veld het nie 'n onderdak nie. Ons soek 'n pawiljoen 
daar vir die mense as dit reën. 

Behuising  Die huise is baie klein. Die vensters en ceilings val uit 
en die toilette breek aanmekaar. Die vloere en mure 
het gate in maar hulle kom maak dit nie reg nie. 

 Toe ek gaan navrae doen oor huise waarvoor ek al in 
2007 drie keer aansoek gedoen het, toe se hulle die 
vorms het weggeraak. Hoe kan die vorms wegraak? 

 Hulle bou liewer in Abbotsdale 'n klomp huise as om 'n 
paar hier te bou en 'n paar daar. 

 Bou vir ons 'n slag geriefliker huise met badkamer en 
twee . 

 Al die ASLA-huise is oorvol en dan as ons Wendy-
huise wil opsit dan word daar gesê ons moet dit afhaal. 
Die raadslid het gesê dit is sy kamp die en niks Wendy 
huise mag opgesit word nie. 

 As hul wil he die Wendy-huise moet af, dan moet hulle 
vir ons huise bou. Ons moet teveel mense in een ka-
mer slaap. 

 Daar is drie ASLA huise in my straat wat net oop staan. 
Die mense bly op die plaas of man en vrou het elkeen 
huis langs mekaar. Dis mos nie reg nie. Ek moet in 'n 
hok bly en die huise staan oop. 

 Die raadslid het gesê Riebeek-Wes kry nie meer huise 
nie. Die begroting in 2011 sou behuising voorsien, 
maar nou eers weer in 2015. 

 Slegs ASLA kry behuisingkontrakte. Hoekom kry net 
sekere mense huise? Vorms ingevul maar niks het ge-
beur nie. 

 Hier is groot behoefte aan huise. Mense woon in hok-
ke. Hulle het gesê almal die bungalows/hokke moet af, 
maar waar gaan daai mense heen? 

 In die plakkerskampe brand die huise uit, dit reënt en 
die wind waai erg. Die TB syfer styg want die mense se 
omstandighede is haglik. 

 Wie maak die bepaling wie kry behuising? Ek wag al 
7jaar lank om iets te hoor! Kom niemand kyk hoe die 
mense lewe nie? Backlogs in behuising is heavy. 

 Na wie toe moet ons gaan as iemand se hok platval? 

 Baie mense kry huise want hulle nie nodig het nie en 
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verhuur dit. Hier staan huise leeg ook. Persone huur 
huise uit en bly dan nog steeds op plase. 

 Die huise is te klein. Dit word nie reg beplan vir 'n gesin 
nie. 

 Daar is 'n lys van 800 persone wat nog wag vir huise. 

 Ons huisies is baie klein en wanneer ons wil aanbou 
gee die argitek sy prys en die munisipaliteit vra nog 'n 
ekstra R2000 vir die plan. Ons kan nie die fooie vir die 
plan per maand saam met die ligte afbetaal nie. 

 Die huise is te klein. Ons het geen privaatheid in ons 
huise nie. In baie gevalle moet jy as huiseienaar nog 
mense (familie) huisves. Slaan jy dan 'n bungalow op 
dan se die munisipaliteit jy moet dit afslaan, maar 
waarnatoe gaan die mense dan? 

 Om aan te bou pas net nie ons mense se sakke nie, 
want jy moet te veel betaal vir die plan om goedgekeur 
te word. 

 Die raadslid het gesê daar word niks meer nuwe huise 
gebou nie. Die munisipaliteit sal moet kyk na nog huise 
vir ons. Die mense bly opmekaar. 

 n Bejaarde paar se huis het afgebrand tot op die grond. 
Die munisipaliteit het niks gedoen om hulle te help nie. 
Kan hulle nie soort van 'n ramp fonds stig wat mense in 
sulke gevalle kan help om net weer op hul voete te 
kom nie? 

 Die mense wat op ander mense se yard bly moet 
klomp geld betaal vir die eienaars. 

 Kinders is baie gehok in die klein huisies, want die kin-
ders het nie vryheid om buite te beweeg nie. Hier is 
niks om te doen nie en klomp skollies. 

Skole  Ons het 'n hoërskool in Kasteel nodig. 

 Die kinders moet soggens douvoordag opstaan om 
betyds te kom vir die bus om hulle skool toe te neem in 
Malmesbury. 

7,63 

Gemeenskapsentrum / Ge-
meenskapprojekte 

 Riebeek Kasteel het  gladnie 'n gemeenskapsaal nie. 

 Daar is genoeg grond om een op te rig, maar word nie 
vir ons een aangebring nie. 

 Al die funksies word nou in Esterhof Kleuterskool ge-
hou. Funksies moet baie kere afgestel word omdat die 
saal voor die tyd bespreek was. 

 n Gemeenskapsaal kan ook gebruik word vir dans-
groepe om te oefen of om speletjies-aande te hou. 

 Tans word die kleuterskool gebruik vir gemeenskap-
funksies en dit lyk nie meer in 'n baie goeie toestand 
nie. Dit word baie kere gebruik vir dans op Vrydae, be-
grafnis op Saterdae en Sondae kerk. 

 Alle ander dorpe het 'n gemeenskapsaal. Riebeek Kas-
teel het nie een nie. Al ons funksies word in die kleu-
terskool gehou. Gevolglik moet die kleuterskool elke 
Vrydag oppak as daar funksies is 

 Hier is baie kinders wat binnepoort beoefen en het dan 
nie plek om te oefen nie. Daar is oop grond, hoekom 
kan hulle nie multipurpose centre vir ons bou nie? 

 Daar is so baie mense hier wat kan bak en brou en 
naaldwerk doen. Ons kan die ander mense ook die 
skills aanleer by so 'n plek. 

 In die blanke gebied is daar 'n sentrum wat net oop 
staan. Ons het die munisipaliteit gevra of ons dit kan 
gebruik maar toe verhuur hulle dit as 'n huis uit. 

 Anderkant die spoor is dit mos 'n doodloopstraat as dit 
kom by ontwikkeling. 

 Ons het gevra vir hulp maar hulle het ons gestuur van 
een persoon na 'n ander. Die munisipaliteit verwys ons 
net terug na die raadslid en hy doen niks. 

7,35 
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 die munisipaliteit moet hulp bied om vir ons kinders 
programme aan te bied. Dit hou hulle uit die kwaad uit 
want hier is niks te doen nie. Veral in skoolvakansies. 

Paaie / Verkeer  Die paaie word net gelap en dan minder as 'n maand is 
daai gat net weer daar. 

 Hulle moet die paaie behoorlik regmaak en nie net 
patch nie. Mense hop in die strate as jy daar ry. 

 Die munisipaliteit kan ten minste ook net stopbordjies 
aanbring in ons strate. Die mense stop nie omdat daar 
geen tekens is nie. 

 Ons benodig speedbumps ook. Die karre ry verskriklik 
vinnig in die strate. Ons is bang hulle ry ons kinders 
dood. 

 Daar is ook nie eers randstene nie. Die modderige 
water loop uit die strate tot in onse huise. 

 Die munisipaliteit het name van strate verander. Ek 
woon al 50 jaar in Riebeek-Wes. Wie het hulle geken in 
die proses om die name te verander? Die straat 
Smutsstraat is een lang straat, maar waar dit die begin 
van die bruin gedeelte is, is dit Profection straat. 

 Koegelenbergstraat, Sendingstraat, Appolisstraat is 
almal grondpaaie. Hulle verwys jou alewig na iemand 
anders as jy gaan kla, maar die ouer mense wil nie 
meer fight nie.  

 Toe dit election tyd is, toe het hulle groot borde opgesit 
om te sê hulle gaan pad teer "in opdrag van burger-
meester". Slegs een pad geteer. 

 Hulle maak nie die pad reg nie, hul gee ons liewer 
speedbumps. Hulle maak speedbumps op 'n plek waar 
niemand bly nie. 

 Die lui ouens van die munisipaliteit vat net bietjie teer 
om dit toe te maak en binne 'n maand is die gat weer 
oop. 

 Hulle is elke dag daar bo in die wit dorp om aan die 
paaie te werk, maar nooit hier nie. 

 Die buitelanders kan die munisipaliteit aanvat omdat 
hulle geld het. Ons wat nie geld het nie moet maar net 
suffer. 

 Ons paaie kan gevaarlik wees, veral as dit nat is. 

 As daar die bodorp 'n probleem is word dit dadelik toe-
gemaak. Hier doen hulle niks. Ons strate is vol klippe 
en daar is sand op die teerpaaie. Persone wat die stra-
te vee doen nie hulle werk reg nie. 

 Daar is nie genoeg drein gate nie. Die strate verspoel 
en as dit reën veral in storms. 

 Dit is belangrik om te weet hoe ons mekaar kan help. 
Niemand praat met ons nie, so ons weet nie. 

 n spoedwal is baie belangrik in Esterhof. Naweke maak 
hulle asof ons strate 'n resiesbaan is en 'n stopstraat 
gaan nie 'n verskil maak nie. Spoedwalle gaan die 
spoed breek. 

 Daar moet eers iets gebeur voor ons munisipaliteit 
reageer. Die gemeenskap praat met die drivers maar 
hulle hoor nie. Ons vra die munisipaliteit vir hulp. 

6,94 

Beskikbaarheid van grond  Hier is mense wat bereid is om te boer, maar kan nie 
grond bekom nie. Dis die dat ons ook nêrens kan kom 
nie. 

 Sny die grond op vir ons sodat ons ook iets kan plant. 

 In apartheid het die boere die grond afgevat. Ons moet 
nou dieselfde doen. Die boere is slim en werk under 
cover. 

 Hier is baie mense wat varke, beeste en skape het en 
mee wil boer. Ons soek net 'n lappie grond waar ons 
diere kan wei. As hulle my varke wat nou nie ander 
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plek het nie kom vat dan sit ek met niks. 

 Na 10 jaar van vra en ondersoeke het die munisipaliteit 
nog nooit weer teruggekom nie 

Swembad  As ons kinders wil swem moet ons Saron toe gaan. Jy 
moet geld bymekaar maak om die taxi te huur om 
swembad toe te gaan. 

 Baie kinders hardloop berg toe om by die boer se dam 
te gaan swem en dis gevaarlik. Daar is nie toesig nie. 

6,00 

Gemeenskapbetrokkenheid  Computer klasse moet vir ons kinders aangebied word. 

 Alle werke vra vir rekenaarvaardighede en ervaring. 
Waar moet ons kinders dit kry? 

 Ons benodig opleiding vir die kinders om hulle 'n beter 
kans in die lewe te gee. 

 Onkundigheid heers en die maatskappy in die omtrek 
nooi die jeug om aansoek te doen vir werk. Maar, die 
jeug is onkundig oor die spesifikasies want hulle word 
nie daaroor ingelig nie. So, hulle kry nie die werke nie. 

6,00 

Solar geysers / Sonverwar-
mers 

 Dit is kragbesparing en net meer gemaklik as om elke 
keer potte water op te sit om te gaan was. 

 Mense het al hoeveel keer opnames kom doen maar 
niks het daarvan gekom nie. Daar is geen kommunika-
sie oor die geysers nie en die geysers was aan die 
mense belowe. 

 Twee jaar terug was vorms ingevul vir solar geysers 
maar tot op hede het niks gebeur nie. 

 Dit is 'n belangrike kostebesparing aangesien ons 'n 
arm gemeenskap is. 

5,05 
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9.3 P-INDEKS: Yzerfontein 
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Biblioteek 

Munisipale dienslewering 

Halfgeboude huise / Onbewoonde erwe 

Boubeheer / Bouplanne 

Bome in strate / Omgewing  

Knelpunt Rede P-Indeks 

Bome in strate / Omgewing  Die pad se randsteen is te hoog. Skilpaadjies val in 
stormwater of hulle val van die randsteen af en lê dan 
op hulle rug en gaan dood. 

 Daar moet 'n sif oor die stormwater afloop geplaas 
word sodat hulle nie daarin kan val nie. 

 Ons bokkies word minder omdat werkers en bouers 
hier oor slaap en die eet skilpadjies, bokkies, hase en 
fisante eet. Hulle gooi ook rommel op nabure oop er-
we. 

 Die bouers moet nie hulle werkers hier laat oor slaap 
nie want hier is nie geriewe vir hulle nie. Die inwoners 
ken hulle nie en voel onveilig. 

9.00 

Boubeheer / Bouplanne  Hier moet wetstoepassing wees van mense wat rond 
hang. Die bouers moet verantwoordelikheid vir hulle 
werkers neem. 

 Die mense wat hie kom werk skep 'n veiligheidsrisiko 
vir die inwoners. 

8,00 

Halfgeboude huise / Onbe-
woonde erwe 

 Rondlopers slaap oral oor en gebruik die publieke fasi-
liteite (strand toilette). 

 Die gebied word nie ordentlik gepolisieër nie. 

 Hulle moet omsien na die misbruik van die fasiliteite en 
veiligheid by die publieke toilette. Hier is mense wat in 
die toilette slaap. 

 Veiligheid is 'n probleem, veral vir vroue wat alleen bly. 

6,50 

  Inwoners het self fasiliteite voorsien en munisipaliteit 
moet dit net onderhou. Hulle doen dit nie. 

 Die rolbalbaan is nie deur munisipaliteit gebou nie en 
word ook nie deur die munisipaliteit onderhou nie. 
Dienste vir die rolbalbaan is maar dun. Dit kort water 
om dit ordentlik in stand te hou. Ander plekke in Swart-
land se sportgeriewe word deur die munisipaliteit on-
derhou. 

 Ons munisipale tariewe hier is hoog en ons kry nie die 

6.00 
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dienste daarvoor nie. Die geld gaan uit Yzerfontein uit. 

Biblioteek  ACVV het 'n biblioteek hier,  maar dit is maar karig 
toegerus.  

 Mense hier in Yzerfontein is ouer en soek nog papier-
boeke - nie elektroniese boeke nie. 

 Darling het twee munisipale biblioteke en ons niks. 

 Hie is 'n algemene behoefte aan die beskikbaarheid 
van boeke in die dorp. 

 Ons moet die leeskultuur aanmoedig onder jongmen-
se, ook gedurende vakansietye met sy besoekers. Die 
leeskultuur gaan agteruit. 

6,00 

Museum  Yzerfontein het 'n ryk geskiedenis en dit moet gekoes-
ter word. 

 n Museum moet die area bekendstel aan besoekers 
and ander belangstellendes. 

 Die museum kan klein begin as 'n narratief. Die omge-
wing en sy inwoners het baie stories. 

 Die inwoners het baie kennis wat verlore gaan as ons 
dit nie bewaar nie. Alle gemeenskappe het 'n nalaten-
skap - dis belangrik vir volgende geslagte. 

 Hier is byvoorbeeld interessanthede soos kalkoonde 
en unieke plantegroei. 

 Hier kan moontlike ondersoek gedoen word en inligting 
vir 'n museum versamel word. 

 Dit moet 'n lewende museum wees - leef nou in die 
moment en kyk ook vorentoe. 

5,75 

Publieke vervoer  Hier word vervoer vanaf Darling na Yzerfontein vir die 
werkers benodig. Hier is nie oornag geriewe nie. Dit is 
duur (R40 retoer) vir werkers om in Yzerfontein te kom 
van Darling af. 

 Die bus loop net op Saterdae. 

5,50 

Ontspanninggeriewe / Sport-
fasiliteite 

 Hier is 'n behoefte aan 'n muurbalbaan. 

 'n Swembad vir jonk en oud is nodig. Vakansiegangers 
swem nie in die see nie, dis te koud. 

 Kinders moet swemlesse kry om hulself te kan help in 
die water. Ons moet melkbos toe ry om kinders te leer 
swem. 

 Die swembad by die sportklub is nie toeganklik vir al-
mal nie. Dis ook langs die kroeg. 

5,50 

Rekreasie vir kinders  So 'n park kan met 'n trimpark gekombineer word vir 
ouer mense en besoekers soos in Groenpunt. 

 Daar is geen onderhoud by die baby pool (getypoel) 
nie. 

 Hier is 'n algemene behoefte aan rekreasie vir oud en 
jonk en besoekers tydens vakansies. 

5,25 

Skole  Hier is al hoe meer jongmense wat jong kinders het. 
Ons moet elke dag Darling toe ry vir skoolgeriewe. 

 Hier is 'n behoefte aan 'n kleuterskool. 

 Mense ry met hulle voorskoolse kinders Darling en 
Langebaan toe. 

 Vervoergeleenthede vir die kinders van Yzerfontein na 
kleuterskole en skole is maar dun. 

4,25 

Hospitaal / kliniek / Ambu-
lansdienste 

 Veldbrande is grootste gevaar hier in Yzerfontein. 

 Hier moet brandweermense opgelei en toegerus word 
wat die brande kan keer. Die inwoners is nie altyd hier 
om hulle huise teen veldbrande te beskerm nie. 

 Hier is wel beperkte kliniekdienste op Donderdae by 
gemeenskapsaal. 

 Hier is 'n dokter, maar IS nie na-ure beskikbaar nie. 

3,00 
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9.4 P-INDEKS: Darling 
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Halfgeboude huise / Onbewoonde erwe 
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Begraafplaas 

Werkskepping / Ekonomiese bemagtiging 

Long term planning 

Diversiteit / Olyffees / Inkommers 

Behuising 

Hospitaal / kliniek / Ambulansdienste 

Boubeheer / Bouplanne 

Publieke vervoer 

Keuring vir Subsidies 

Polisie / Gemeenskapveiligheid 

Gemeenskapsentrum / Gemeenskapsprojekte 

Smokkelhuise 

Paaie / Verkeer  Die swaar trokke van bouery (Atlantic drive) verniel ons 
paaie. Andersins is die paaie in 'n redelike toestand. 

 Daar is verkeersprobleme by die SPAR. Mense rever-
se in mekaar vas. 

3,00 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Smokkelhuise  Hier is te veel smokkelhuise in Darling. Almal weet 
waar dit is. 

 Die smokkelhuise verskaf te veel drank aan jonger 
kinders. 

 Hier gebruik ouers en kinders drank. Ouers moet eintlik 
'n voorbeeld wees en hulle is dit nie. 

 Indien die drankwinkels nie toegemaak kan word nie, 
moet dit ten minste verminder word. 

 Die lisensiering van smokkelhuise moet toegepas word 
en so kan dit verminder word. 

 Drughuise moet uitgewis word uit Darling. 

 Hier is kompetisie tussen smokkelhuise en moorde 
vind plaas waarin onskuldige mense seerkry. 

9,50 
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Gemeenskapsentrum / Ge-
meenskapprojekte 

 Ons jongmense verval in dwelms en drank. Ons het 'n 
plek vir indoor krieket en sokker nodig om ons kinders 
van die strate af te hou.  

 Die biblioteek se Internet is useless en geen mens 
binne halfuur navorsing doen nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme wat ons mense kan 
bemagtig om vir werk aansoek te kan doen. 

 Hier kan ook sessies by die sentrum aanbied word vir 
dwelms gebruikers. 

 Ons werkloses moet help kry om hulle se CV’s op te 
stel. Dit moet gratis wees want ons het nie geld om an-
der mense daarvoor te betaal nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme om vaardighede 
vas te lê. 

 Darling fokus se sentrum is nie doeltreffend nie. By-
voorbeeld, computer klasse moet R40 voor betaal 
word. Waar kry ons die geld? 

9,30 

Polisie / Gemeenskapveilig-
heid 

 Die posisie op Darling is vertraag. 

 Hier is baie inbrake en die polisie ry verby die kinders 
wat die inbrake doen. 

 Die polisie skiet tog soms en mense het al amper 
seergekry. 

 Hulle gebruik speurders van Vredenburg om sake te 
hanteer. Hulle ken mos nie ons mense nie. 

 Tagtig persent van die mense wat met dwelms gebruik, 
gebruik dit om weg te kom van hul probleme want dis 
maklik beskikbaar. 

 Ons mense het positiewe ontspanningsgeriewe nodig. 
Ons mense moet vriendekringe kry wat ook jongmense 
positief kan beïnvloed. 

 Ons gemeenskap benodig 'n poolklub om hulle weg 
van drugs af te laat beweeg en die misdaadsyfer te laat 
daal. 

9,10 

Keuring vir Subsidies  Hier is huise met 'n klomp pension-mense in die huis. 
Ons benodig 'n beter keuringsproses. 

 Hier is mense wat subsidies het,  maar het TV-skottels. 

 Hier is ook baie mense wat aanbou met die subsidies, 
al kwalifiseer hulle nie meer nie. 

 Ons benodig krag-subsidie vir sekere wooneenhede 
waar oumense woon. 

8,70 

Publieke vervoer  Vervoer is swak na Malmesbury. 

 Darling het slegs 'n SPAR en Check-in ens. Ons wil na 
ander winkels toe gaan en soek makliker vervoer na 
Blaauwberg en Atlantis. 

 Ek het al 'n klomp geld uitgee vir lift club Malmesbury 
toe as ek daar werk het. Die lift club se reëlings is nie 
altyd geskik vir jou nie. 

 Hier was nog nooit publieke vervoer tussen Darling en 
Malmesbury nie. Hier is baie mense van Darling wat in 
Malmesbury werk. Ons het jare terug 'n versoek vanaf 
die gemeenskap vir 'n taxi-rank gerig, maar dit het 
nooit plaasgevind nie. 

 plaaswerkers moet dorp toe stap en terug 

8,00 

Boubeheer / Bouplanne  Hier sit mense sommer mure op sonder bouplanne. 
Vra maar die inspekteurs. 

 vra vir inspekteurs 

 Dit is nie reg nie. Almal moet volgens munisipale reëls 
gaan. 

7,70 

Hospitaal / kliniek / Ambu-
lansdienste 

 Ons moet lank wag vir ambulansdienste. Hier is ambu-
lansvervoer beskikbaar, maar mense moet Malmes-
bury skakel. 

7,51 



 
 

 63 

 Ons het 'n nommer nodig vir direkte skakeling want die 
lyn is altyd beset en jy wag lang tye. 

 kinders raak in nag siek, het nie geld om Moorreesburg 
toe te ry nie 

 wag soms 1-2 ure vir ambulans 

 kliniek se diens is baie swak - sit ure en is siek voordat 
gehelp word 

 R300/R400 uithaal om jou kind by hospitaal te kry 

 kan nie kind besoek as hy in hospitaal is nie 

 naaste hospitaal is te ver 

Behuising  Hier bly baie mense in hokke en Wendy-huise. Dis 
onveilig. 

 onveilig 

 Wendy huise 

 Die gesinne brei uit en dan word die huis of hokkie te 
klein. 

 Hier is mense wat huise gekry het en dan verkoop hul-
le weer die huis vir geld. Hulle maak misbruik van die 
huise wat gegee word. 

 Hier het die verkeerde mense al huise gekry. Hulle is 
op die waglys, maar die regtige behoeftige mense kry 
nie huise nie. 

7,43 

Diversiteit / Olyffees / In-
kommers 

 Mense verkoop hul huise aan Nigerians dan woon hul-
le in hokkies agter in die yard. 

 Die huise word dan as huiswinkels, mobiles of vir drugs 
gebruik. 

7,38 

Long term planning  Hier is geen longterm planning nie. On moet na pro-
gramme wat kyk na waardes ontwikkel. 

 Mense hier word geïsoleer om te lewe slegs binne Dar-
ling. 'n Posbus nie genoeg vir blootstelling nie. 

 Ons benodig 'n burgerfonds vir verdere studies vir 
jongmense wat moet werk kry. Ons jonger geslag moet 
gaan studeer sodat beter dienste gelewer kan word. 

 Hier moet langtermyn werkskepping gedoen word. 

7,13 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Die meeste jong kinders hier het nie werk nie dan gaan 
steel hulle om nice times te hou. Hulle beland dan in 
tronke en as hulle uitkom is dit dan erger. 

 Die jongmense sit op strate opsoek na iets en dan ver-
keer hulle in verkeerde dinge. 

 Hier was al sterftes deur middel van dwelms gewees. 

 Die ouers het nie altyd geld om hulle kinders verder te 
laat gaan leer nie. 

 Die tye van werk hier is ook nie altyd permanent nie. 

 Ons kinders wil nie op die lande of in die paaie werk 
nie. Hulle soek beter geleenthede. 

 Hier is baie kinders met matriek en die ouers het nie 
geld om hulle verder te laat gaan leer nie. Nou sit hulle 
by huis. Dis nie goed nie. 

 Ons mense gaan soek werk maar kry nie werk nie. Die 
meerderheid van mense is by huis, kinders moet eet, 
sopkombuis maar moet in die aande ook eet. 

 As die munisipaliteit werk adverteer hoor die jongmen-
se nie daarvan nie en net die munisipaliteit se families 
kry werk. 

 Hulle moet vir jou baie goed ken voordat jy werk sal 
kry,  bv. 'n broer se kind wees. 

 Wanneer tenders toegeken word, moet daar van plaas-
like arbeid en kundigheid gebruik gemaak word. Hulle 
gebruik nie ons mense nie. So kan hulle die werkloos-
heid aanspreek. 

7,05 

Begraafplaas  Ons moet die munisipaliteit R1 400 betaal vir 'n gat wat 6,40 



 
 

 64 

inval. Waar kom hulle daaraan? 

 Daar is nie ablusiegeriewe by die begraafplaas nie en 
die heining lyk aaklig. Daar is geen respek vir die afge-
storwenes nie. 

 Ons benodig 'n skuiling in die winter as reën. 

 Die geboutjie wat daar is word gebruik vir slaapplek. 
Dis vuil en moet plat gestoot word. 

 Ons soek uitbreiding van die begraafplaas want die 
bestaande begraafplaas raak te klein. 

 Ons het 'n opsigter by begraafplaas nodig wat kan op-
ruim na die tyd. 

 Die sloot daar by die begraafplaas is 'n gevaar vir die 
mense. 

Skole  Hier is baie dropouts omdat die skool slegs gaan tot 
graad 9. 

 As jy wil verder gaan moet die leerders in Malmesbury 
of Atlantis skoolgaan. Daar word hulle maklik blootge-
stel aan verkeerde dinge. 

 Daar sal beter skoolbywoning wees as die skool hier 
gebou word. 

 Ons kinders travel vroegoggend na ander hoërskole en 
sommige moet oorbly. Hulle is dus nie in hul ouerhuis 
nie. 

 Dit vat baie geld as jy skool toe moet travel en oorbly. 
As ouers skoolvergadering moet bywoon moet hulle 
ook travel. Dit kos alles ekstra geld. 

6,34 

Kleuterskool  Ouers en die groter kinders gee nie om vir hul kleuters 
om nie. 

 Dit sal aan die kleuters geleentheid die bied om beter 
opvoeding te ontvang. 

 Dit sal ook 'n veilige hawe vir kinders wees omrede die 
hekke dan gesluit word. 

6,25 

Halfgeboude huise / Onbe-
woonde erwe 

 Die huis op die erf is halfpad gebou. Die raad gaan 
verniet daar skoonmaak. Dis altyd 'n gemors daar. 

 Ons kerke het aansoek gedoen om dit te gebruik, maar 
daar was weer voorrang gegee vir Malmesbury. 

 Die halfgeboude plekke is waar daar gevaarlike goed 
plaasvind. Kindertjies speel daar en word aan drugs en 
ander gevaarlike goed blootgestel. 

 Hier is 'n halfgeboude kerk wat dieselfde ondervind 
word. 

6,00 

Kerk  Hier is baie groepies wat kerk hou. Ons soek grond vir 
'n kerk sodat ons 'n formele struktuur kan bou. 

 Darling het uitgebrei, maar nooit kerkgrond beskikbaar 
gestel nie, terwyl kerke in Darling dienste aan gemeen-
skap lewer. 

 Die tender (geld) vir 'n kerkgebou is toegestaan aan 
gemeente in Khayelitsha. 

 Hier is 13 000 mense in Darling, tans 10 gevestigde 
kerke en 70 ander kerke. Net 2000 mense gaan kerk 
toe. Die dwelms onder die jongmense is die oorsaak 
daarvan. 

 Ons benodig 'n multi-purpose sentrum waar mense 
met die Woord bedien kan word. Nessie en Darling Fo-
kus doen goeie werk, maar kerke moet groter rol in die 
gemeenskap speel. 

 Hier is nie 'n fasiliteit waar daar met tik-verslaafdes 
gewerk kan word nie. Hulle moet in die huis akkommo-
deer word en die familie word aan hulle blootstel. 

 Hier is genoeg grond in Darling om vir kerke en 'n 
crèche beskikbaar te stel. 

5,80 

SASSA pension uitbetaling  Die nuwe betaalstelsel werk nie. 4,57 
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 Die ouer mense ervaar probleme met gebruik van pen-
sioenkaarte om geld te trek. 

 Die pensionarisse kan nie met kaarte werk nie. Die 
kaart word gesluk. As jy iemand stuur, dan steel hy van 
die geld. 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Hier lê die vullissakke orals rond. Die honde skeur dit 
oop en rommel lê dan die hele wêreld vol. 

 Vullis kan in drom gegooi word maar ons het nie 
dromme nie. By sommige dorpe is daar by elke huis 'n 
drom. Dis te duur vir ons om dromme te koop. 

 Ons moet wheelie bins kry, veral in die Kleurlingge-
bied. 

 drom te duur om self te koop 

 Die munisipaliteit kan by elke wettige eienaar 'n R1 by 
rekening die rekening sit om wheelie bins te he. 

 In Atlantis kry hulle wheelie bins verniet. Hoekom moet 
Swartland betaal? Ons moet nie betaal daarvoor nie. 

 Hier maak die munisipaliteit net in die blanke gebiede 
skoon. Ons moet self ons sypaadjie skoonmaak en dan 
tel munisipaliteit nie die vullis op nie. 

 Ons sien nie die munisipaliteit in die Kleurlinggebied 
nie, jy sien hulle net in die blanke gebied. 

 In Darling-Oos dump mense vullis in oop erwe. Daar is 
net 1 bin vir hele gemeenskap. 

  

4,36 

Krag / Water / Kassierpunt  Hier moet ons ver loop om krag te koop. Die oumense 
kan nie loop om krag te koop nie. 

 As jy laat in die aand wil krag koop moet jy ver stap. 
Mense werk bedags en die kooppunte maak te vroeg 
(8:00h) toe. 

 Sommige mense kry oumens pensioen en pay nou bv. 
die 11de van die maand en as hulle aan die einde van 
die maand kon pay nie, dan word hul krag afgesny. 

 Darling-Oos se mense moet dorp toe stap of ry om by 
munisipaliteit informasie te kry of rekeninge te betaal. 
Ons moet 'n inligtingkantoor en betaalpunt hier kry. 

3,84 

Jeugsentrum  Die biblioteek moet oopbly sodat kinders in die aand 
daar kan studeer. Somtyds is omstandighede nie so 
goed by die huise nie en kan kinders nie leer nie. 

 Daar moet sekuriteit en toesighouding ook wees as 
hulle daar kan studeer. 

3,40 

Rekreasie vir kinders  Jonger kinders benodig speelterrein om hulle uit die 
drugs en moeilikheid te hou. 

 Ons benodig sportaktiwiteite om ons kinders besig te 
hou. 

 Ons benodig tennisbane vir die jongmense omdat al-
mal speel nie rugby nie. 

 Golfbane in hierdie gebied moet ook beskikbaar ge-
maak word. 

 Ons swembad is toegemaak tot 2015 en hulle is besig 
met opgradering. Daar word chemicals ingegooi en ons 
kinders word siek. 

 Sale moet beskikbaar gestel word vir sporte soos bv. 
darts en dominoes. Ons wil ook Christelikheid te kan 
beoefen by beskikbare sale. 

 Kinders kom in die middag huis toe en wil nie by die 
huis speel nie en die groot jongens is 'n gevaar vir kin-
ders by die parkies. 

 Daar was goeie parkies, maar hulle breek dit af. 

 Hier is 'n klomp jongmense wat aktiwiteite wil reël. 

 Ons moet deur baie kanale gaan en baie geld betaal 
om bv. die sportgrond te gebruik. 

3,01 
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9.5 P-INDEKS: Saamstaan 
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Jeugsentrum 

 Hier is geen geriewe vir jongmense nie. 

 Daar is 'n parkie in ASLA, maar dit het geen omheining 
nie. Dis nie veilig vir ons kinders daar nie. 

 n NGO kan dit beman en toesig oor die parkie hou, 
maar daar kom altyd elemente in die nag en breek al-
les af. 

 Die park by die munisipaliteit se heining is ook af. Die 
munisipaliteit het afgehaal maar nooit weer opgesit nie. 
Hulle het net die swings reggemaak en nooit weer ge-
kom nie. 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Jeugsentrum  Ons het ‘n groot probleem met dwelms hier. Dit sal 'n 
goeie idee wees vir probleemkinders, veral om hulle 
van die strate af te hou. 

 kinders wat nie wil skool gaan nie sal betrokke raak by 
so ‘n jeugsentrum. 

9,60 

Gemeenskapsentrum / Ge-
meenskapprojekte 

 Hier is baie kinders wat behoeftig is. Hier is ook baie 
mense wat werkloos is wat nie 'n inkomste het nie en 
wat kos nodig het. Daar is 'n groot behoefte aan sop-
kombuise. 

 Hier is kinders wie se ouers tik en hulle gee nie vir hul-
le kinders kos nie. 

 Hier is 'n groot nood. Daar was al sopkombuise, maar 
dit het almal platgeval. 

 Die kinders se ouers drink die SASSA geld uit wat hulle 
kry en dan loop die kinders rond en soek kos in die 
strate by die mense. 

8,60 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Ons benodig vullisdromme omdat die honde skeur die 
vullis sakke stukkend en dan lê die gemors orals rond. 

 Jy moet ver loop in Illinge Lethu vir 'n bin. Die munisi-
paliteit tel nie die vullis op wat in die strate en tussen 
die huise rondlê nie. 

 Die mense gooi hulle vullis op sypaadjies en dit lok 
muise en rotte. 

  

6,80 

Behuising  Baie mense huur die huise waarin hulle bly. Mense wil 
eie huise he want hulle voel die geld wat hulle vir huur 
gebruik kan hul eerder gebruik vir eie huise. 

 Die mense moet lank wag vir 'n huis op die waglys. Die 

4,57 
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swartes kry almal voorkeur en daar is regtig ander 
mense wat ook huise benodig. 

 Die swartes gebruik die huise vir huiswinkels. Die 
woonhuise word gebruik vir tikhuise en drankplekke en 
daar is mense wat regtig behoeftig is en in hokke moet 
woon. 

 Daar is 'n groot behoefte aan nog huise in Saamstaan 
en dis veral getroude manne en vroue wat huise beno-
dig. 

 Die munisipaliteit wil he dat die mense hulle Wendy-
huise moet afbreek, maar hulle maak nie voorsiening 
vir ander huise nie. 

 Daar is mense wat meer as een huis het dan verhuur 
hulle die een uit, terwyl ander op die waglys geen huis 
kry nie. 

 Soms doen die man en vrou afsonderlik aansoek vir 'n 
huis en dan trek die vrou by die man in en dan huur 
hulle die een huis uit net om geld te maak. Dis nie fair 
teenoor die mense wat op die waglys is nie. 

 As die swartes eers in die huise is dan kom hulle nie 
weer uit nie. 

 Daar is baie enkelpersone wat huise kry maar mense 
wat getroud is en kinders het kry nie huise nie. 

 Mense wat nie hul huise kan betaal of wat agterstallig 
is se huise moet gevat word en aan die mense gegee 
word wat dit kan betaal. 

 Daar word aan die meterbokse in die huise gepeuter. 

 Baie maal breek die apparate in die huis as gevolg van 
die krag supply, maar die munisipaliteit vervang dit nie. 

 Die munisipaliteit wil elke maand betaal word maar 
hulle lewer nie dienste nie. 

 Baie mense het al aansoek gedoen vir huise en kry 
niks terugvoering van die munisipaliteit nie. 

 Baie mense moet onnodig in hokke sit. Daar is te veel 
gesinne in een huis, ons moet meer huise kry. 

 Daar is varkhokke naby die huise en dit stink en die 
huise is vol vlieë. Dis onhigiënies om daar te woon en 
die munisipaliteit doen niks daaraan nie. 

Polisie / Gemeenskapveilig-
heid 

 Baie dade word hier in die nag gepleeg en dan is dit te 
ver van die polisiestasie af. Dis onveilig in die nag om 
buite te wees. 

 Almal het nie altyd selfone om te bel wanneer daar 'n 
probleem is nie. 

 Die polisie hulle is baie stadig en hulle lewer swak 
diens want hulle daag nie dadelik op as hulle geroep 
word nie. 

 In saamstaan is baie tik-huise en drank-plekke. Ons 
weet waar dit is, maar die polisie doen niks daaraan 
nie. 

 Hulle vat nie die dinge ernstig op nie, want as daar iets 
gebeur dan daag hulle laat op. 

 Hulle moet hier patrolleer dag en nag, want wat in die 
nag gebeur, gebeur in die dag ook. 

 Die mense moet baie ver stap na die polisiestasie toe 
as ons klagte wil gaan lê. 

 As die mense bel, dan se hulle daar is net een vangwa. 

 Die mense wat na SASSA toe kom moet ver stap na 
die polisiestasie toe as hulle 'n probleem het. Hulle het 
al gevra dat die polisie ook daar moet wees as dit all-
pay is. 

 As on s'n polisiestasie kan kry sal dit baie naby wees 
aan die mense want daar is nie altyd geld vir 'n taxi nie. 

 Die polisie moet elke dag monitor en patrolleer in die 
gemeenskap. 

 Die meeste misdade in die area kom uit in Saamstaan. 

4,53 
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 Teen die tyd wat die polisie uit kom, dan is die daad al 
klaar gepleeg. 

Kerk  Al die kerke is ver van die mense af. 

 Baie kerke is in die huise en die mense wil 'n groot 
geboude kerk hier he. 

 Die kerkleiers moet almal bymekaar kom en al die din-
ge wat in die gemeenskap gebeur saam beveg en 
minder afhanklik van die munisipaliteit wees. 

 Elke een het sy eie geloof maar soms is die kerke so 
ver van jou af dan moet jy maar na die naaste kerk 
gaan. 

 Om 'n kerk in Saamstaan te he sal 'n goeie ding wees 
veral vir die kinders om elke Sondag na 'n Sondag-
skool te kan gaan.  

 n Kerk sal die kinders van die straat af hou. 

 Hier is baie lidmate van verskillende gemeentes, maar 
as daar 'n gemeenskapkerk is, dan sal almal daarheen 
gaan. Hier is meer smokkelhuise as kerke in Saam-
staan. 

 As die munisipaliteit kerke bou dan sal daar minder 
moeilikheid wees. 

 As daar kerke is dan sal daar minder misdade wees en 
die jeug sal na die kerk toe gaan. 

3,31 

Swembad  Die gemeenskap in Saamstaan word agter gelaat, ver-
al die Kleurlinge. 

 Die Witmense is baie rassisties by die swembad teen-
oor ons mense. 

 Die kinders moet ver loop as hulle na die swembad wil 
gaan. Dit is baie gevaarlik vir die wat so ver moet stap. 

0,29 
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9.6 P-INDEKS: Koringberg 
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Werkskepping / Ekonomiese bemagtiging 

Vullisverwydering / Rommel strooi 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Die munisipaliteit kan 'n dag uitsit vir tuinvullis om 
weggery te word. 'n Mens kan nie die tuinvullis met 'n 
kruiwa so ver stoot nie. 

 As ek in elk geval daar by die gat kom, sê hulle ek 
moet 'n ticket het of hulle fine my R150. 

 As ons ook nie ons jaart skoonmaak nie is dit ook 
moeilikheid en hul beboet ons. 

 Daar is die luukse goed in die groot dorpe - die blou 
bins, maar ons word nie raakgesien nie. Ons is mos 
agtergeblewe 

10,00 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Hulle stuur mense uit Malmesbury om nommers by ons 
huise te verf. Gee vir ons die werk!!  

 Ons matrikulante gaan verlore. Hulle doen aansoek om 
op die databasis te kom, maar hulle word nooit raakge-
sien nie. 

 Ons moet altyd hoor die poste is klaar gevul. Wys ons 
mense hoe dit gedoen word en ons sal julle wys ons 
kan dit doen. 

10,00 

Swembad  Die kinders hier swem in die riooldam.  

 Die ander kinders hardloop na die wit gebiede toe om 
in die boere se krippe te gaan swem. 

10,00 

Publieke vervoer  Daar gaan verkeerde goed aan op die taxi rank se dak. 
Kinders word daarbo aangeval en verkrag. Haal die 

9,83 
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dag af - dit maak net moeilikheid. 

 Sit ligte aan daar by due taxi rank dat mens kan sien 
en dit veilig kan wees. 

 Gee ook vir ons 'n publieke toilet soos daar in Moor-
reesburg by die taxi rank is. Die mense moet teen die 
muur hul besigheid doen. Ons is ook darem mense! 

Gemeenskapsentrum / Ge-
meenskapprojekte 

 Ons het nie n gemeenskapsaal hier in Koringberg nie. 

 As ons wil funksies hou moet ons dit in die skool hou 
en die skool wil dit nie meer vir ons toelaat nie. 

 Hier gebeur alles by die rugbyveld of by die skool. 

 Baie mense hier behoort nie aan die kerk nie. As daar 
begrafnisse gehou word hardloop almal na die Bo-
Kamer (kerk. By die VGK moet jy aan hulle behoort 
voor hulle jou begrawe. 

9,67 

Paaie / Verkeer  Die karre ry te vinnig hier in die strate, veral in Hop-
land.  

 Dit is baie onveilig vir die kinders in die strate. 

9,33 

Polisie / Gemeenskapveilig-
heid 

 Koringberg is besig om uit te brei. Hier kom baie nuwe 
mens in die gebied in. 

 Wanneer hier moeilikheid is moet ons altyd wag vir 
polisie wat kom vanuit Moorreesburg. Dit het in die ver-
lede so gewerk, maar nou werk dit nie meer nie. Dit 
kan gedoen word, maar hulle reageer net eenvoudig 
op hulle eie tyd. 

 Hulle kan die mense se lewens save as hulle vroeër 
kom. 

 As hulle bel vir ambulans dan kom hulle nie uit nie 
want daar’s net nooit ambulanse beskikbaar nie. 

 Ons het al lankal gepraat van 'n satelliet stasie, maar 
niks gebeur nie. Hier gebeur baie ongewenste dinge. 

 Die buurtwag is daar, maar net tot op sekere tye omdat 
hulle ook deur skelms getarget word. 

 Hoekom kan ons nie polisie of munisipale wetstoepas-
sers in koringberg kry nie? 

8,00 

Dreine / Stormwater / Sloot  Die sloot is omtrent 5m van my huis af,  maar word nie 
skoongemaak nie. Daar was al 'n witman wat net kom 
kyk het en toe klim hy in sy Mercedes en ry weg. 

 Wanneer dit kwaai reent dan loop daai manhole oor. 
Dit het al oopgebars en dan loop alles oor my jaart. My 
mense kan nie meer die stink reuk vat nie. Wanneer 
die son soggens daai sloot vang dan stink dit die heel-
dag. Die munisipaliteit het al iemand uitgestuur vir die 
verstopping, maar dis nie 'n verstopping nie, daar is 
fout met die sloot. Hulle gooi net chemicals in en 5 mi-
nute daarna stink dit weer daar. 

7,50 

Hospitaal / kliniek / Ambu-
lansdienste 

 Hier kan mens doodgaan waar jy kon gelewe het. Hier 
is min dokters en Piketberg en Malmesbury is ver. 

 Omdat die plase in Koringberg baie ver is kan die fami-
lie jou nie kom besoek om te kom help nie.  

 Die kliniek op koringberg is net 3 dae per week oop. 
Dis te min. Broodkraal kry altyd voorkeur. Koringberg 
se mense moet alewig tot laatmiddag wag. 

 Dokters help net 10 mense by kliniek. Die res moet 
volgende keer kom, miskien is jy dan gelukkig. Die kli-
niek moet meer kere oop wees. 

 Dinsdae en Donderdae doen hulle plase. Die dokter 
kom net Woensdae na Koringberg. 

 Hier is net 2 verpleegsters en daar nie eens altyd tyd 
vir hulle om te lunch nie. Ek het self gesien dat daar 'n 
klomp swartmense is en net 'n paar Kleurling verpleeg-
sters moet hulle almal help. Dis onredelik. 

 Hoekom kan die kliniek nie elke dag oop wees nie en 

7,33 
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hoekom kan die dokter net 10 mense op 'n Woensdag 
sien? Die nood hier is baie groter as dit. 

Rekreasie vir kinders  Die wiel daar in die speelpark maak my bekommerd. 'n 
Kind het al n vinger verloor as gevolg van die wiel. 
Haal liewer net die wiel heeltemal uit. Die ding is stuk-
kend en net meer gevaar vir kinders as wat dit pret is. 

 Die munisipaliteit kan ook probeer om ons parkie vir 
die kinders mooi te maak. Jy sien net sand waar jy kyk. 

6,17 

Spreiligte / Straatligte  Ons soek ligte in Hopland. Daar agter by die treinspoor 
is dit baie donker en twee mans was al daar doodgery 
omdat daar nie ligte is nie. 

 Hulle sê net altyd hulle kom die ligte regmaak, maar 
hulle kom nooit uit nie. Ons wag nou nog. 

 Ons wag nou nog vir 'n kollig agter die taxi rank. 

 n Mens sien nie die gevare en die kinders wat kwaad 
doen nie, want daar is nie ligte nie. 

 Die munisipaliteit moet vir ons ook Krismisliggies opsit 
in die hoofstraat. Ons wil ook darem iets in Krismistyd 
he. 

6.00 

Krag / Water / Kassierpunt  Ek kry subsidie maar my rekening bly R1700 en ek kan 
dit nie betaal nie. 

 Toe ek vir miss Magda Van Wyk sê ek kan dit nie be-
taal nie, toe sê sy die munisipaliteit het hulle prokureur 
aangestel en ek moet nou vir haar R163 elke maand 
betaal vir weet nie hoeveel maande nie. 

 Die mense van die munisipaliteit wat die geld collect is 
baie onprofessioneel. Hy vloek en skel op die mense 
en as jy nie betaal nie dan sê hy, hy gaan jou allpay 
kaartjie afvat en munisipaliteit polisie bring. 'n Mens 
praat mos nie so met jou kliënte nie. Die mense is 
bang vir hom. 

 Die ander man se water meter is toegegooi met sand 
en hulle kan nie daarop lees nie, maar elke maand kry 
hy 'n water rekening. Nou hoe weet hulle wat daar 
staan? 

 Daar is ook baie drukfoute op die rekeninge. Ons reke-
ning was sommer R2 800 laas maand. 

 Die man wat kom collect is 'n probleem. Ek het hom 
gesê ek het 'n probleem en kan nie so baie betaal nie. 
Ek is net 'n pensionaris en wil net subsidie he. 

 Toe sê hy ek moet eers R900 betaal voordat ek subsi-
die kry en dan moet en nog steeds drie rekeninge be-
taal - 'n lopende water rekening, agterstallige water en 
prokureursgelde. Ek het hom gevra of ek R50 'n 
maand kan afbetaal toe sê hy ek moet loop kak. Hy het 
ook gesê as ek nie betaal nie gaan die munisipaliteit 
my uit my huis sit. Die kwitansieboek wat hy gebruik 
het nie eers 'n stempel op nie. Ja die boek moet 'n 
stempel op het! 

5,92 

Gemeenskapbetrokkenheid  Vandag se jongmense wil net party hou. Hulle weet nie 
wat is belangrik in die lewe nie. Die jeug moet opge-
voed word. 

 die kinders het niks om hulle besig te hou nie en hulle 
moet geleer word om iets te doen anders word hulle 
skollies. Programme moet aangebied word bv. compu-
ter klasse. Die meisies moet ook iets geleer word soos 
crèche juffrouens - anders kry hulle net kinders van 
niks anders het om te doen nie. 

 Goedgedacht kom net in die skoolvakansie om 'n pro-
gram hier te hou. Die programme dan ook maar net 2 
dae. 

 Ons moet die kinders besig hou anders doen hulle net 
kwaad in die strate en in die wit gebied. As daar iets in 

5,58 
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plek is vir die jeug dan kan hulle besig gehou word en 
van die strate af bly. 

Ontspanninggeriewe / Spor-
fasiliteite 

 Die gemeenskap van Koringberg het nie toegang tot 
sportfasiliteite nie. Rugby moet op die skool se veld 
gespeel word. Ons het al vir die SM gevra om die wal 
by die treinspoor toe te maak,  sodat mense nie verniet 
rugby kan kyk nie. Hulle kan vibacrete opsit. 

 Ons het al gevra vir gruis op die veld, maar nog geen 
terugvoering gekry nie. Ons het al die oom met die 
grys bakkie gevra vir terugvoering, maar hy het nog 
niks vir ons kom sê nie. 

 n Krieketblad sal ook goed wees by so 'n sportterrein. 
Alles kan dan daar gehou word. Die skool vra te veel 
geld as ons hulle fasiliteite wil gebruik. 

 As die munisipaliteit sportgronde in die Koringberg sit 
kan die mense dit huur, maar dit moet nie te duur wees 
nie. 

 As dit reën kan die manne nie speel nie. Die damme 
staan al ewig hoog en dis modderig. Hulle maak nooit 
daar skoon nie. 

 Wanneer hier visitors kom, dan voel ons nie goed om 
hulle op die modder veld te laat speel nie. As hulle by 
die kleedkamers uitkom trap hulle 'n poel modder. Daar 
agter die kleedkamers is 'n sloop deur die munisipaliteit 
gemaak om te help, maar dit het net 'n groter gemors 
veroorsaak 

 Die man wat skoonmaak sê net hy kan als skoonmaak 
nie, Moorreesburg se mense moet kom skoonmaak. 

 Die munisipaliteit se tools en kalk staan die kleedka-
mers vol, waar moet ons aantrek? 

 Ons het al meer as een keer 'n brief geskryf aan die 
munisipaliteit en ook persoonlik met die raadslid ge-
praat en sy't klomp goed belowe maar nooit terugge-
kom nie. Niks gebeur nie! 

 Hulle moet ons veld ordentlik kom toe maak, en nie 
met draad nie. Die mense staan dan buite en betaal 
dan nie om die game te kyk nie. 

 Afdakkies sal ook goed wees sodat ons mense lekker 
kan kyk Nee, gee ons 'n pawiljoen! Hulle se hulle het 
R200 000 spandeer maar waar is dit? Ons sien dit nie, 
net twee draadjies. Hoe deel hulle die geld op? 

 Die toiletdeure kan 'n mens nie toemaak nie of jy kan 
nie weer uitkom nie. Dis onhoudbaar. 

5,17 

Kleuterskool  Hier is geen so 'n plek beskikbaar nie. 

 Die kinders en juffrouens swerf tans van een plek na 'n 
ander. 

 Mense moet opgelei word want daar’s net 2 onderwy-
sers. Hulle kan nie al die werk doen nie. 

 Ons het hier enige versorgingfasiliteite vir ons kinders 
dreigend nodig, want die kinders lei daaronder. 'n 
Mens moet na hulle omsien want hulle is die toekoms. 

5,17 

Munisipale dienslewering  Die persoon wat diens doen hier in Koringberg is baie 
onprofessioneel en ongeskik teenoor die mense. Dit 
moet verander want ons is ook mense. 

2,33 

Bome in strate / Omgewing  Hier moet bome in die strate kom want dis kaal hier. 
Die sypaadjies by die huise is te klein om 'n boom te 
plant. Ons het bome nodig hier in die dorp. 

 Almal se bome het doodgegaan - net die steekbome 
het gegroei. Die grond moet ordentlik verwerk word. Dit 
sal mooi lyk as daar in die straat boompies is. 

 Ons kan nie in die yard bome plant nie, want ons weet 
nie waar die waterpype is nie. As jy per abuis 'n water-
pyp raak geslaan dan moet jy self betaal. 

1,67 
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Brandpad/Brandweer 

Publieke foon 

Raadslid / Toeganklikheid 

Biblioteek 

Paaie / Verkeer 

Polisie / Gemeenskapveiligheid 

Krag / Water / Kassierpunt 

Publieke vervoer 

Spreiligte / Straatligte 

Rekreasie vir kinders 

Werkskepping / Ekonomiese bemagtiging 

Begraafplaas 

Poskantoor 

Hospitaal / kliniek / Ambulansdienste 

Sportfasiliteite 

Bome in strate / Omgewing  

Gemeenskapsentrum / Gemeenskapsprojekte 

Maatskaplike Werker / Welsyn 

Smokkelhuise 

Vulstasie 

 Hier moet iets gedoen word om buurt te verfraai. 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Vulstasie  Ons moet ver ry tot in Malmesbury om petrol te kry. 

 Ons moet dikwels R150 betaal vir iemand om petrol te 
bring van die naaste vulstasie af. 

 Daar is mense wat dikwels ver meer moet betaal vir 'n 
kannetjie petrol. 

 Die probleem is mense met vervoer ry tot in Malmes-

9,50 
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bury, maar het dan net genoeg geld om petrol in te sit 
om by die huis te kom. 

Smokkelhuise  Die mense in die smokkelhuise moet uitgesit word - die 
huise behoort mos aan die munisipaliteit. Hoekom sit 
hulle nie die mense uit nie? 

 Kinders word in die smokkelhuise verkrag. Weens 
smokkelhuise is daar dwelms en verkragtings in die 
gebied. 

 Die jeug gebruik drugs en alkohol wat hulle by die 
smokkelhuise kry. 

 Die huiswinkels moet nie sigarette aan kinders verkoop 
nie. Die munisipale bylaws moet dit mos kan beheer. 

 Die munisipale polisie moet nie uit ons gemeenskap 
kom nie - hulle smeer die misdaad toe. Hulle woon dan 
hier. 

9,11 

Maatskaplike Werker / Wel-
syn 

 Hier is geen welsynsdienste nie 

 ACVV bied wel beperkte dienste 

 Hier is geen social worker, welfare dienste en geen 
food parcels nie. 

 Die gemeenskapsaal sal die probleem kan oplos. Hier 
is 'n safe house in Chatsworth maar weet nie of dit geld 
kry nie. 

 Hier is 10 kinders uit 1 huis en almal is aanneem kin-
ders. Hier is ook baie weeskinders - gee facilities. 

 Ons kinders neem toevlug na drugs. Die West Coast 
foundation se fondse is uitgeput. 

 Ons soek mese om jeugklubs aan die gang te kry 

 Volunteers kan ook 'n sopkombuis aan die gang kry vir 
die mense wat nie kos het nie. 

9,05 

Gemeenskapsentrum / Ge-
meenskapprojekte 

 Hier is niks in Chatsworth nie. 

 Ons soek 'n plek om aktiwiteite na skool vir ons kinders 
aan te bied. 

 Kinders moet oor recycling leer en sulke projekte doen. 

 By so 'n plek kan ons ook die kinders kan help met 
naskoolse tuiswerk. Hier is baie potensiaal onder ons 
kinders. 

 Abbotsdale het 'n gemeenskapsaal vir alles. Dit word 
gebruik as klinieksaal, om honde ook in te spuit terwyl 
die oumense ook daar in die saal vir kliniek. Dit moet 
darem nie so wees nie. 

 Riverlands het geen saal vir die gemeenskap nie. 
Soms moet aktiwiteite by die huis gehou word. 

 Die rugbyvergadering word in 'n klaskamer gehou. 

 Die mense het 'n saal nodig vir troues, verjaarsdae, 
21st, kerkfunksies soos sangaande, konserte bydrae, 
funksies, ballroom danse vir jongmense, ens. 

 Hier is 'n spannetjie wat hou van sing en rap. Hulle 
doen dit op computer en het 'n studio nodig. Dis mos 
hulle talent en hulle wil verder gaan. 

 Daar’s kinders wat baie dans. Ander doen geestelike 
danse. Hier is geen saal waar hulle dit kan doen nie. 

 Die gemeenskapvergadering gebeur tans in die skool. 
Die probleem is dat mense 'n fooi moet betaal as hulle 
die skool wil gebruik. Baie mense kan dit nie bekostig 
nie as gevolg van die groot werkloosheid hier. 

 ondersteuning van projekte 

 Swartmense diskrimineer teen ons. Dis altyd dieselfde 
kleur mense wat geld kry. 

 Daar is ander projekte onder die jeug maar dis 'n geval 
van die rich word richer. 

 Die rede vir die stadige ontwikkeling is omdat die men-
se nie geld het om te kan betaal nie. 

 Ons betaal duisende rande aan swart kerkie in Swart-

8,94 
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land en hulle bestuur geld baie goed, maar verby Ri-
verlands, Abbotsdale, Chatsworth. Ons gaan ons swart 
paint. 

Bome in strate / Omgewing  Die wind waai baie hier. Die onkruid skep 'n brandge-
vaar. 

 Al is ons al 'n paar maande sonder water kom die on-
kruid steeds deur. 

8,91 

Ontspanningsgeriewe / 
Sportfasiliteite 

 Hier is geen sportgronde nie, net oop velde. Daar is 
dorings, geen water en dis klipperig. Dis net 'n stuk oop 
veld. 'n Mens kan dit nie sportgronde noem nie. 

 Abbotsdale het wel 'n ou tennisbaan, maar dit kan nie 
gebruik word nie want dis in 'n haglike toestand. 

 Ons soek 'n rugbyklubhuis waar ons kan vergader. Oor 
die algemeen is rugby uitgesorteer, maar sokker nie 
uitgesorteer nie. Die sokker mense moet met die rug-
byveld reë as hulle daar wil speel of oefen. 

 Ons kan geen wedstryde hier aanbied nie as gevolg 
van die toestand van die veld. 

 Die jongmense by die skool het 'n netbalspan, maar 
nie 'n baan nie. 

 Ons het nie ordentlike sportgronde in Riverlands nie. 
Die rugby veld se oppervlak is sleg. 

 Die toeskouers sit oorkant die treinspoor en die klubs 
kan nie geld maak nie. Almal kyk verniet. 

 Riverlands en Chatsworth soek ordentlike sportgronde. 
Daar is byvoorbeeld nie kleedkamers nie, spreiligte nie. 
Ons kan nie saans oefen nie. 

 Die gras by Riverlands se veld is kweek. Dis nie geskik 
vir sport nie. 

 Ons het ook nie speelparkies waar kinders kan speel 
en sport beoefen nie. 

 Die munisipaliteit moet 'n speelpark bou waar die dam 
in Riverlands is. Die dam is tussen die mense en is 
vuil. Dit stink en is gevaarlik vir kinders muskiete broei 
daar uit. Die munisipaliteit moet die dam opvul en 'n 
speelterrein daar maak. Dis die regte plek want dit is 
tussen die huise. 

8,83 

Hospitaal / kliniek / Ambu-
lansdienste 

 Die kliniek is net 2 dae oop en service is 1 keer per 
week. 

 Die aanvraag vir kliniekdienste is groot. Hulle het net 
een toilet daar vir die hele publiek.  

 Daar is geen privacy by Chatsworth se kliniek nie. As jy 
met 'n bloukaart daar uitkom weet almal jy is pregnant. 
Jou pee word sommer openlik rondgedra. 

 Jy moet met gesonde kind sit tussen al die ander sie-
kes en hy raak siek - TB, suiker, HIV. 

 Ons benodig 'n mobile kliniek om die druk te help ver-
lig. 

 Jy moenie try om donderdag siek te raak nie - jy gaan 
nie gehelp kan word nie. 

 Riverlanders moet Chatsworth ook accommodate. 

8,80 

Poskantoor  Hier is geen poskantoor nie. 

 By 'n poskantoor kan 'n mens telefoon kry, bank, bank-
rekening he, posstukke kry en stuur en rekeninge be-
taal. Dit kan 'n klomp behoeftes in een aanspreek. 

 n Poskantoor sal werk skep - tellers, bestuurders, 
cleaning lady, tea girl, ens. 

8,73 

Begraafplaas  Die begraafplaas word nie in standgehou nie. 

 ASLA huise het nie 'n waterkraan nie en geen toilette 
nie. Jy moet jou eie gat graaf. 

 Swartland Munisipaliteit se upgrade het niks met hulle 
te make nie. Daar is geen omheining nie. Die diere eet 

8,64 
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die blomme op. 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Ons benodig hulp met kleinbesigheid opleiding. 

 Ons kan nie genoeg kennis en finansiering om ons eie 
besighede te begin nie. 

 Inligting vanaf die biblioteek weet niemand van nie. 
Almal gaan daarna vriende om inligting te kry. 

 Werk gaan altyd net na sekere mense toe. 

 Jongmense moet toegang tot koerante kry vir werke. 
Hier word afgekap of op die paaie gewerk. Die werk 
gaan net na sekere mense toe. 

 n Poskantoor en biblioteek kan die behoefte aan 'n 
inligtingsentrum aanspreek. 

 Nuus oor werk gaan deur na ander plekke toe. 

  Hier werk vroue en mans babysit. 

 Hier is baie mense met kwalifikasies soos mechanics, 
plaaswerkers, seisoenwerkers. 

 Nie net mense met matriek moet werk kry nie. Ons het 
nie vatterigheid aan leerprogramme gekry nie. Van ons 
het net standerd 6 en 7. Hulle soek ook werk. 

 Die werk wat die munisipaliteit in die area doen is nie 
goed nie. Die mense wat van buite af kom om erwe 
skoon te maak doen dit nie ordentlik nie. Ons kan dit 
beter doen. Hulle gooi sommer die sakke vuilgoed 
eenkant. Hulle sny nie die gras en bome netjies af nie, 
sny nie die bome nie die gras nie, dis gevaarlik, mense 
wag in die lang gras en rob jou. Die munisipaliteit moet 
dat die gemeenskap dit doen. 

 Die oop treinspoor is gevaarlik en dit kan werkskepping 
wees om dit te beveilig. 

 Die sportvelde kan gebou word en so kan werk vir ons 
mense geskep word. 

 Omdat daar nie werk is nie moet jongmense afhanklik 
bly van hulle ouers. Hulle vra suiker hier en kos daar. 
Daar is niks in die huis nie. Dan, op 'n tyd raak hulle 
moeg en dan begin hulle by ander goed betrokke raak 
soos misdaad. 

 Daar is baie geleenthede, werke, learnerships inligting 
wat munisipaliteit versprei, maar ons kry nie die inlig-
ting oor werkgeleenthe-
de/werkswinkels/opleidinggeleendhede nie. 

8,27 

Rekreasie vir kinders  Hier is geen speelparke vir ons kinders nie. 

 Riverlands en Abbotsdale het 'n park vir ouderdom 6-
13 jariges, maar Chatsworth het geen parkie nie. 

 Hier is geen fasiliteite vir ons kinders om hulle besig te 
hou nie. Mense kyk TV, niks anders nie. Dit is nie ge-
sond nie. 

 Malmesbury sentraal het vele parke, en vir ons sal net 
een park genoeg wees. 

 Ons het 'n groter behoefte aan 'n parke in verhouding 
tot ons aantal kinders. Een park is nie genoeg vir die 
dorp nie. 

 Gee vir ons meer grond sodat gemeenskap self 'n park 
kan bou. 

 Munisipaliteit gooi elke keer budget voor as ons toe-
stemming vra vir die bou van geriewe. Dis altyd hulle 
ou storie daai. 

8,27 

Spreiligte / Straatligte  Die straatligte is te effentjies dit help niks. Ons benodig 
spreiligte. 

 Baie mense stap vanuit Chatsworth na Riverlands toe 
omdat hulle nie motors het nie. Dis onveilig in die don-
kerte. Drie tot vier spreiligte sal ten minste area verlig. 
Die ligte moet met ysterpale omhein word sodat skelms 
dit nie kan afsteel nie. 

8,13 
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 Die council moet net die flou ligte uithaal. 

Publieke vervoer  Ons het geen taxi-diens hier nie. 

 Die bustye te vroeg as ons Saterdae Malmesbury toe 
wil gaan. Die bus loop ook net op Saterdae. As jy die 
bus verpas het is daar nie weer 'n bus nie. 

 net Saterdae bus na Malmesbury 

 As gevolg van die gebrek aan publieke vervoer, is daar 
geen werkgeleenthede vir ons mense nie. Hulle kan 
nie daar kom nie. Dit hou ons af van werk te kry in 
Malmesbury. 

 publieke vervoer beïnvloed werkgeleenthede 

 Slegs busvervoer op Saterdae van Riverlands en 
Chatsworth op 6-uur in die oggend en weer terug om 
3-uur in die middag. 

 Dis baie gevaarlik om te ryloop. Jy word gerob en ver-
krag. 

7,69 

Krag / Water / Kassierpunt  Die betaalpunte vir krag is pateties. 

 n Mens moet by winkel 'n brood koop as jy krag wil 
koop. Regtig, julle moet die man se winkel uitbrand. 

 As jy op die dorp wil betaal moet jy R30 betaal om tot 
in die dorp te kom om ons rekeninge te gaan betaal. 
Daar bly niks oor nie. 

7,69 

Polisie / Gemeenskapveilig-
heid 

 Hier is geen polisiestasie in Abbotsdale, Riverlands of 
Chatsworth nie. 

 Die crime rate verhoog as gevolg van the lack of a po-
lice station. 

 Hier is nou honderde tikhuise op die oomblik. Die poli-
sie werk net op hoorsê en doen dan niks. Hulle doen 
nie ordentlike ondersoeke nie. 

 n Mens kan nie jou huis alleen los nie, hulle breek daar 
in as jy weg is. 

 Ons sit die nommer groot op vir die ambulans polisie 
ens. Maar as jy mense bel, is hulle nooit beskikbaar 
nie. 

 Ons roep al die Paarl se polisie in noodgevalle, maar 
hulle werk nie na-ure nie. 

 Die munisipale polisie se dienste is swak. Hulle mis-
bruik tax payers se geld. Hulle weet nie wat is hulle 
werk nie en ook nie hoe om mense te approach nie. 
Hulle is moeg van op en af loop - geen fasiliteite nie. Ai 
nee, ons bel en dan kom hulle eers . 

 Die reserviste wat hier is weet nie wat hulle job is nie. 
Hulle reageer nie onmiddelik nie. 

 Hier kan 'n mens nie eens wasgoed hang nie, dan 
word dit gesteel. Die tikkoppe rob ons en verkoop dan 
sommer jou yskas vir R50 by die scrap yard. 

 Die SAPD ry rondom die plek en doen nie die diens 
waarvoor hulle gevra was waar die probleem is nie.  

 Ons soek ’n satelliet -polisiestasies. 

 Die buurtwagte moet weer aan die werk gekry word. 
Die buurtwagte wat vroeër daar was het beeswagte 
geword. Hulle word deel van die probleem. 

 Ons soek polisie teenwoordigheid by die kruising van 
Riverlands, Chatsworth en Kalbaskraal vir vinniger re-
aksie. 

 Buurtwagte moet borge kry, moet torch he, slaangoed, 
spray, traangas boeie, uniform, vests, walkie-talkie. 
Hulle moet 'n piksteel of ding he. 

 Die mense hier steel jou kussing onder jou kop uit. 

 Ons het spreiligte nodig om misdaad te help verminder. 

 Mense word verkrag en aangerand op die pad tussen 
Chatsworth en Riverlands. 

7,60 
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Paaie / Verkeer  Ons paaie is vol potholes. Die karre skud jou hele 
baarmoeder uit. 

 Stof gee allerhande allergies. 

 Malmesbury se paaie word herstel en by ons gebeur 
niks nie. 

 Die nuwe huise kry paaie - hulle het nog nie eens tax 
betaal nie. Die ou deel betaal al jare tax en het geen 
paaie nie. Hoe werk dit? 

 As ons paaie maak sal sewerage ook ingesit word en 
ons sewerage probleem oplos. 

 Karre word op ons paaie verniel en dit verhoog die 
maintenance op ons karre. 

 Malmesbury gradeer die paaie onnodig op. Die geld 
kan eerder gebruik om Abbotsdale en Chatsworth te 
upgrade. Ons betaal ook rates. 

 Mense wat wel betaal, kry geen dienste nie en ander 
kry teerpaaie. 

 Hier by die RDP huise stop die mense nie by stopstrate 
nie. Dis 'n gevaar vir ons kinders. 

 Die spoed moet verminder word vanaf Tierfontein tot in 
Malmesbury. 

 Daar is 'n teken vir 100 maar dis te laat. Die mense 
jaag te vinnig hier. 

 Ons wil nie spoedwalle he nie want mense ry om die 
spoedwalle. 

7,30 

Biblioteek  Ons kinders ledig. Hier is niks om hulle besig te hou 
nie. 

 Hulle moet 'n plek kry waar hulle inligting op die Inter-
net kan kry. 

 Die tekort aan 'n biblioteek beïnvloed die kwaliteit van 
hul onderwys. 

 Chatsworth het biblioteek, maar afstand vanaf RDP 
huise is 'n uur se stap vir die kinders. 

 Die biblioteek is ook nie elke dag oop nie. Dis klein. Ek 
het al boeke gesoek oor HIV maar daar’s geen inligting 
nie. 

 Die taxi na die biblioteek in Abbotsdale is duur R40, en 
na Malmesbury ook R40. 

6,91 

 

Raadslid / Toeganklikheid  Die raadslede is ontoeganklik - hoe kan ons hulle be-
reik? 

 We as community kan nie praat nie. Die raaslid sê jy 
moet deur Swartland Munisipaliteit se wykskomitee 
rubber stamp werk. 

6,73 

Publieke foon  Hier is geen land phone nie. Telkom sê hy gaan nie 
weer lyne lê nie, dis teen die grondwet. 

 Abbotsdale het een publieke foon nie, maar het darem 
'n swak signal. 

6,73 

Brandpad / Brandweer  Die brandkrane hier werk nie. 

 Die druk is nie goed genoeg om die wa weer te vul nie 
en soms lek dit. 

 Die brandweer vat te lank om by brand uit te kom. Dan 
is alles al afgebrand. 

6,50 

Behuising  Inkommers kry huise. 

 Abbotsdale se ou inwoners woon in hokke. 

 Swartland Munisipaliteit favour die inkommers. Ou in-
woners kry nie huise nie. 

 Familie wat werk by munisipaliteit kry voorkeur by be-
huising. 

 Malmesbury se behuisingdepartement is swak. Die 
munisipaliteit moet seker maak dat huise wat toegeken 
is nie verhuur word nie. 

6,36 
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 Smokkelaars bly in huise en word nie uitgesit nie. 

 Hier bly families van 9 in huis wat 1 kamer (HOP) het 
met 1 klein toilet. 

 Die ouers het nie privacy in sulke omstandighede nie. 
En ons mag nie 'n hok aanbou nie want die munisipali-
teit breek die hok af. 

 Die munisipaliteit vergeet van Abbotsdale en die arm-
ste van die armste woon hier in Chatsworth. Hier is 
niks vir niks. 

ATM  Ons benodig 'n OTM hier. Jy moet altyd iemand vra om 
in Malmesbury te gaan geld trek. 

 Die Nigerians se shops is te duur. 

 Die oumense se plek waar hulle all pay is nie vriendelik 
vir wheelchairs nie. 

 Ons het geld in die bank, maar kan dit nie gaan trek nie 
omdat hier nie 'n ATM is nie. 

 Ons moet ander mense betaal om geld te gaan trek. 

 Chatsworth het twee OTM's maar hulle is ook ver van 
waar meeste mense bly. Dit is die Express ATMs wat 
sommer R50 vra vir 'n transaksie. Dis baie duur. 

 Abbotsdale benodig 'n OTM in die middel van die dorp 
sodat dit sentraal kan wees vir die mense. 

 Riverlands het gladnie 'n OTM nie. 

 Ons moet wag tot Saterdae om in die dorp te kom om 
ons geld te kan gebruik. 

6,13 

Winkels  Hier is nie genoeg winkels nie, veral vir groceries nie. 

 Ons mense soek hulp om eie winkels te begin. 

 Daar is 'n gebou soos mens inkom by Riverlands wat 
leeg staan en word nou gebruik vir parties. Dit kan 'n 
winkel word met 'n OTM. 

 Ons het ekonomiese bemagtiging nodig sodat ons be-
sighede kan begin. Die Nigerians is 'n groot probleem. 
Hulle sit al hoe meer winkels op. 

 Ons soek ook 'n winkelsentrum waar ons sommer al 
ons groceries kan gaan koop en ons rekeninge kan be-
taal. 

5,88 

Swembad  Kinders swem in omliggende plaasdamme. Hulle kan 
daar verdrink. 

 kinders kan verdrink 

 In Abbotsdale het 'n kind in die rivier verdrink. 

 Malmesbury het die naaste swembad maar transport 
daarheen is duur. 

5,27 

Riool / Riool dam  Die dam moet beveilig word. Dit is te klein, oorstroom 
gewoonlik. 

 Dis 'n vieslike reuk. Jy moet maar gaan eet in Chats-
worth. 

 Die probleem met die stormwater is dat mense krap 
goed in die dreine in en dan verstop dit. Dis ons eie 
skuld dat dit gebeur in Kalbaskraal. Die council kom nie 
genoeg om die goed te check nie en dit oorstroom ge-
reeld daar. 

4,94 

Oop velde / Slange  Wat kan ons gebruik om die slange te prevent. Die 
slange is hier so baie soos huisdiere. Wat moet ons 
gooi om die slange weg te hou? Vir wie bel jy as daar 
slange is? 

3,55 

Kerk  Hier is te veel kerke. Baie huise het huiskerke. Kerke 
behoort ook te re-zone soos crèches. 

1,73 
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Knelpunt Rede P-Indeks 

Oop velde / Slange  Dit is amper somer en die gras is lank. Daar is altyd 
baie slange en muise wat gaan uitkom. 

 Gras is al baie hoog. Die munisipaliteit moet dit kom 
sny. Dis gevaarlik van al die slange. Mens kan nie daar 
loop nie. 

9,93 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Net boeties vir baadjies. Ons matrikulante word nie 
kans gegun om by munisipaliteit te werk nie. Wat is die 
rede dan om matriek te doen? 

 As jy aansoek doen by die munisipaliteit, en jy ken 
niemand, kry jy nie werk nie. 

9,75 

Behuising  Dit is nie lekker om te swerf nie. 

 Baie mense hier het nie huise nie maar parkies word 
gebou. Los die parkies en bou huise. 

 Hulle wil he die geld moet betaal word, maar is nie 
bereid om huis te gee vir mense nie. 

 Ons kan nie so in een huis lewe nie. Ek is 12 in my 
huis en drie kinders slaap op die grond. Die kieme is 
erg. 

 Dit is hoekom mense hokke aansit maar die munisipali-
teit breek dit af. 

 Die munisipaliteit moet werk maak dat daar genoeg 
huise moet kom in Wesbank. 

 Die Wesbank se skema moet ordentlik wees...kyk vir 
Illinge Lethu. Hulle scheme is mooi gemaak. 

 Munisipaliteit laat dit toe dat die Nigerians winkels en 
huise in die HOP huise opsit. Orals is mobiles. Die 
mense wie die huise gekry het, het dit verkoop. Hoe-
kom het daardie mense die huise gekry in die eerste 
plek? 

9,74 

Regulering van honde  Van die mense het tot 6 honde, wat nie reg is nie. 

 Hier is baie sieklike honde in die rondte – hoekom word 
die eienaars nie gefine nie? 

9,57 
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 Honde krap die vullis uit. Die munisipaliteit moet help 
sodat dit gereguleer kan word. 

Beskerming van erwe  Munisipaliteit moet die erwe toekamp, want mense 
word gedreig in hulle eie yard. 

 Munisipaliteit moet die gemeenskap beskerm, veral ou 
mense. Die tikkoppe dreig en besteel hulle. 

9,18 

Sonverwarmers  Hoekom moet ons vir die solar geysers betaal? Muni-
sipaliteit wil he ons moet krag spaar, maar hulle wil nie 
solar geysers vir die gemeenskap gee nie. 

9,00 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Hoekom kan ons nie vullisdromme kry soos in die 
blanke area nie? 

 Die mense wat die vullis optel vat net die helfte van die 
vullis. 

 Die berging van die vullis is onhigiënies. Ons moet dit 
op die dak sit om buite bereik van die honde te hou en 
die reuk kom in die huis. 

 Oop veldjies waar vullis gestort word, word nie deur die 
munisipaliteit skoongemaak nie. 

 As die munisipaliteit uitkom dan vra hulle of jy op sub-
sidie is of nie – want dan help hulle jou nie. 

  

8,24 

Meer krane in die klein hui-
sies 

 Daar is net 1 kraan in die klein huisies. Dit moet ge-
bruik word vir die kombuis, badkamer en alles.  Dit is 
onredelik. Alles moet geconnect word vanaf die een 
kraan. 

7,67 

Munisipale dienslewering  Munisipaliteit moet inspeksie doen by HOP huise. 

 Munisipaliteit moet uitkom en kyk na die dienste bv. 
toilette wat stukkend is, straatligte wat nie werk nie, 
dreine se deksels is af. Dit word nie gedoen nie. 

 Vele dreine staan oop. Dis 'n gevaar vir kinders en die 
gemeenskap. 

 Die toilette wat stukkend is, is gevaarlik. Die kinders tel 
kieme op en mense raak siek. 

7,53 

Spreiligte / Straatligte  Die persoon wat die foutiewe straatlig rapporteer is 
verantwoordelik vir die rekening van die fixing van die 
lig. Dit kan mos nie wees nie. 

 Tikkoppe steel die plaatjies oor die drade van die 
straatligte en kinders kan hulself dood skok – dis ‘n ge-
vaar. Dit word nie gesien in die blanke area nie 

6,25 

Swembad  Dit is gevaarlik om dorp toe te stap en terug te stap. 

 ‘n Swembad moet in Wesbank gebou word. Sal goed 
wees vir die kinders en die gemeenskap. 

6,05 
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Knelpunt Rede P-Indeks 

Behuising  Die ramp wat afgekom het in Moorreesburg toe mense 
se dakke het afgewaai is en die munisipaliteit het tot op 
nou nog niks gedoen nie. Beloftes is gemaak, maar dit 
word nie nagekom nie. 

 By die huis,  die man sukkel, maar die munisipaliteit en 
rampbestuur wil nie help om die mense wie se dakke 
afgewaai het om nuwe dakke te kry nie. Dis nog die ou 
asbesdakke, mens kry nie meer daai tipe dakke nie. 

 Amper almal het hokke. Daar is oorbevolking. Baie 
mense het Wendy-huise en mense raak net al hoe 
meer, maar daar word nie meer huise gebou nie. 

 Mense verbeur hul deernis omdat hulle Wendy-huise 
vir hul mense opsit, nou word hulle daarvoor gepenali-
seer 

 Kommunikasie gebrekkigheid onder gemeenskapleiers 
en kredietbeheer. Hulle gaan nie self tot by die mense 
nie, maar hulle gaan tot by die bure en kry dan hulle 
weergawe.  

 Die behuisingdepartement werk met ‘n begroting wat 
hulle dink werk per huisgesin. Besluite wat op daardie 
geld geneem word is verregaande.  

 Swartland Munisipaliteit dink nie aan die gemeenskap 
nie. Hulle verarm die gemeenskap al verder. 

 Die huis is vol, die kinders bly op die jaart en ouers 
verloor die subsidie. Die kind of ouer kan nie bekostig 
om op hul eie te woon nie, want dis te duur. 

9,10 

Jeugsentrum  Jongmense verval in dwelmmisbruik, tiener swanger-
skappe en alkoholmisbruik omdat daar nie fasiliteite is 
nie. Hulle raak verveeld en verval dan in al die ver-
keerde goed. 

 Gemeenskapsaal moet ten voordeel van jeug gebruik 
word. Dit word meestal gebruik vir fondsinsameling om 
inkomste te kry vir die munisipaliteit. 

 Geen kulturele aktiwiteite vir die jeug om hul middae 
besig te hou word aangebied om hulle verder te vat 
nie. 

 Ons het die saal, maar daar is nie mense wat pro-
gramme aanbied nie. Voorheen het mense van ander 
dorpe programme aangebied, maar nie meer nie. 

 Deesdae vra die “pubs” nie meer ID’s vir toelating tot 
die pub nie. Ons kinders en jeug gaan soontoe. Hoe 

8,40 
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gaan ons jeug hul besig hou? 

 Kan die munisipaliteit nie reël dat Riebeek of Darling 
teen Moorreesburg kan rugby speel nie? Net om te 
wys dat hul belangstel in ons. 

 Ons kinders is in die moeilikheid. Hulle vang self moei-
likheid aan omdat hulle niks anders het om hulle mee 
besig te hou nie.  

 In ons dorp is oop grond. Jongmense kan dit gebruik – 
dalk om ‘n plantjie te plant en hul vrugte te verkoop. 

 Van ons kinders is klaar met kollege, maar hulle sit by 
die huis. Bied vir die kinders gratis opleiding sodat hul-
le weer kan kry. 

Dreine / Stormwater / Sloot  Drie strate se water vloei in een straat toe omdat die 
ander drie strate nie stormwaterdreine het nie. Nou 
vloei dit na die straat wat wel het. Die water bly dan in 
die straat en so vind blokkasies plaas. 

 Die meeste van die sandputte is verstop. 

 Stuk van stormwater wat na groot drein toe loop is ge-
blok en dan kry ‘n mens dit nie maklik oop nie. 

 Die munisipaliteit was al gekontak hieroor. Hulle sou 
iemand stuur, maar het nog nie na vore gekom om te 
help nie. 

8,30 

Riool / Riool dam  Ons rioolstelsel is gevaarlik vir kinders en gemeen-
skap. 

 Dit moet reggestel word. Wie gaan dit regstel? Die 
munisipaliteit moet, maar hulle doen dit nie. Groot pro-
bleem is dat die stelsel verouderd is. 

 Die ou gedeelte van Rosenhof het buite-toilette. Waar 
vier huise bymekaar kom is daardie vier toilette ook. As 
een van die toilette verstop, word almal geaffekteer en 
nie net een huis nie. 

 Daar kan nie vasgestel word by watter toilet die ver-
stopping is nie. Omdat sit so opmekaar sit.  

 Die arm man wat nie weet wat fout is nie (of watter 
toilet dit is nie) moet nou R450 betaal om dit reg te stel, 
dan was dit nie eers sy toilet nie. 

 Die probleem is die geslote stelsel. Mense gooi stokke 
en bottels wat die stelsel verstop en dan loop dit binne 
die mense se huise oor. 

8,30 

Rekreasie vir kinders  Ons het dit nie in Moorreesburg nie. Ons soek parke, 
speelparke en kleuterskooltjies. Ons wil nie he hulle 
moet in misdaad verval nie. 

 Kinders wat jonger as 10 jaar is kan nie speelpark toe 
gaan nie, want daar is nie toesig en ook geen geriewe 
vir hulle nie. 

 Ons parke het nie heinings om nie. Ons kan nie ons 
kinder alleen daar los nie. Dis te gevaarlik. 

 As parke opgesit word, skaars ‘n maand later dan is 
die goed gebreek en lê dit op die scrapyard.  

 Speelparke is ook onveilig. Gebreekte bottels lê net 
rond. 

 Daar is nie koeltebome nie en ook nie bankies om te sit 
nie. 

 Ons het 'n groot leemte van verantwoordelikheid vat 
onder die gemeenskap. 

 Die afbreek is ons mense se eie doen en late. Dis 
meestal jeugdiges wat daai skade verrig. Hulle moet 
waardeer dit wat daar is vir ons. 

 Enigeen kan ingaan by die parke en maak wat hulle 
wil.  

 Parke sal netjies bly as dit gesluit is en sekere ure oop 
is. 

 As dit gereeld nat gemaak word en mooi gemaak word 

7,50 
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Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Ons kan nie vullissakke bekostig nie. 

 Ander dorpe (munisipaliteite) het vullisdromme en ons 
het niks. 

 Sommige dorpe het ook containers - ons het nie. Ons 
moet soms bokse en ander plastieksakke gebruik om 
as vuilis in te gooi. 

 As ons vullisdromme het, word dit maklik reggemaak, 
want die trok tip net die vullisdromme. 

 Sommige kere skeur die katte en honde die vullissakke 
dan word dit netso gelos omdat dit nie in ‘n vullissak is 
nie. 

 Ons is nie so bevoorreg om vullissakke te kan bekostig 
nie. 

 Dit hou gesondheidrisiko’s in vir ons. 

 Tuinvullis wat bymekaar gemaak word moet deur die 
munisipaliteit verwyder word. Moet hulle betaal word 
om dit te verwyder? 

 Dit bly soms tot 3 weke voor mense se huise staan. 
Wat nou? Wie moet dit kom haal? 

7,10 

Knelpunt Rede P-Indeks 

Paaie / Verkeer  Die mense ry net oor die stopstrate. Dit lyk hulle rol net 
so oor die teken. 

 Die verkeer is ‘n nagmerrie by die landdroskantoor se 
kruising. 

 As die ouens dalk bietjie verantwoordelik gehou word 
vir so jaag in die strate sonder om te stop sal dit ophou. 

 Daar is ‘n draai regs verbode bordjie by SPAR. In die 
begin het mense het dit gehoorsaam, maar nie meer 
nie. As hulle sien niemand kom aan nie, dan draai hul 
net. 

 Deesdae is dit mos net speedbumps, maar dit is ‘n 
duur ding. Dit werk vir ‘n rukkie en dan nie meer nie. 
Miskien moet die munisipaliteit kyk na die ontwerp van 
die spoedhobbels. ‘n Taxi ry sommer 70 km/h oor die 
nuwe spoedhobbels. 

 Hier is baie gate in die pad, maar dit gebeur elke win-
ter. 

 Ons kan nie juis kla nie – die Munisipaliteit maak altyd 
‘n ding reg. 

 In Arcadiastraat staan soms verskriklike baie water, 
maar dit is a.g.v. die reën. Ek dink wel hulle gaan dit 
kom regmaak. 

 Die toestand van ons paaie is redelik goed en word 

3,00 
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intand gehou. 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Die mense wat teen die N7 bly  gooi hulle tuinvullis 
agteroor die muur en dit is nie ‘n mooi prentjie om te 
sien wanneer jy vanuit die omgewing verby Moorrees-
burg ry nie. 

 Die mopgat is te ver vir mense om hulle vullis tot daar 
te vervoer. 

 Die munisipaliteit sny die gras, maar die mense gooi 
hulle vullis net daar. Hulle het  geen verskoning nie, 
want die munisipaliteit verwyder die tuinvullis as hulle 
dit in swart sakke sit. Miskien weet hulle nie en moet dit 
dalk beter kommunikeer word. Dalk in die nuusbrief? 

 Die gebied langs die hospitaal is verskriklik. Mense 
mors vreeslik daar. 

 Die ou trimpark word ook baie verniel. Daar is bossla-
pers wat daar woon mens bang hulle steek die hele 
bos aan die brand daar. 

  

2,67 

Munisipale dienslewering  Die werkers kan beter aangewend word. In stede daar-
van om 9 mense te stuur om een straat skoon te maak, 
moet hulle probeer om twee-twee ‘n straat te vee. Dit is 
‘n vermorsing van mannekrag en is natuurlik ‘n uitga-
we. 

1,83 

Halfgeboude huise / Onbe-
woonde erwe 

 Die Munisipaliteit moet kyk na sekere onbewoonde 
erwe wat nie skoongemaak word nie. 

 Gedurende November sien jy word die erwe skoonge-
maak, maar daar is ‘n sekere erf in Loedolfstraat wat 
nooit skoongemaak word nie. 

 Daar is ‘n gebou wat tot op die grond afgebrand is en 
die mense gaan daar in en uit daar, maar dit bly net so 
staan. Ons as inwoners is bereid om daar skoon te 
maak en reg te maak, maar dan veil ons daai erf op. 

1,50 
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Knelpunt Rede P-Indeks 

Vullisverwydering / Rommel 
strooi 

 Die mense wat die vullisdromme leegmaak aanvaar 
net swart vullis sakke en ons het nie geld vir swart sak-
ke nie. Mense is werkloos en die munisipaliteit verskaf 
nie die swartsakke vir die gemeenskap nie 

 Die hele woonbuurt is vuil. 

 Honde skeur die sakke en die vullis lê oral in die strate 
en die yards vol. 

 Die munisipaliteit behoort ons ordentlike vullisdromme 
te gee. 

 As ons nie swartsakke het nie tel die munisipaliteit nie 
ons vullis op nie. 

 Hulle wil he ons moet ons eie swartsakke koop. Die 
munisipaliteit behoort ons swartsakke te gee. 

9,20 

Rekreasie vir kinders  Gestremde mense voel nie welkom in Swartland Muni-
sipaliteit se area nie, want daar is geen vriendelike 
dienste en hulpbronne vir hulle nie. 

9,20 

Werkskepping / Ekonomiese 
bemagtiging 

 Swartland Munisipaliteit neem nie gelykheid in ag wan-
neer hulle mense aanstel nie. Dit is net afrikaanse 
mense wat in die kantore aangestel word. 

 Die munisipaliteit neem net kleurlinge aan diens. die 
munisipaliteit is vir kleurlinge daar is geen werkge-

9,00 
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leenthede vir swartmense nie. Hulle gee nie om oor 
swartmense nie. 

 Baie mense van Illinge Lethu is werkloos. 

 Hulle gee nie om vir ons swartmense nie. Hulle igno-
reer ons wanneer ons 'n klagte het. Swartmense is net 
sekuriteitswagte en cashiers. 

 Mense in Illinge Lethu is honger. Net Roelcor help ons 
uit met free afval in December. 

Gemeenskapbetrokkenheid  Swartland Munisipaliteit respekteer nie die inwoners 
van Swartland nie want hulle lig nie die mense in nie. 

 Ons het sulke gemeenskap metings nodig sodat ons, 
ons gevoelens kan sê. 

9,00 

Diversiteit / Olyffees / In-
kommers 

 Swartland Munisipaliteit beïnvloed die buite maatskap-
py wat bv. die paaie kom regmaak deurdat hulle dag-
fooie verander volgens wat hulle die ander munisipali-
teite se werkers betaal, alhoewel dit dieselfde company 
is. 

 Die Swartland Munisipaliteit se werkers se salaris moet 
minder gemaak word. Dis onregverdig want ons almal 
doen dieselfde job. 

 Wanneer ons na die biblioteek in Wesbank gaan, word 
advertensies daar geadverteer wat nie by die Thusong 
Gemeenskapsentrum geadverteer word nie. 

 Poste word dikwels geadverteer wanneer die afslui-
tings datum naby is. Baie van ons swartmense gaan 
nie na die biblioteek toe nie, wat maak dat hulle nie die 
poste sien wat geadverteer word nie. 

  

8,80 

Brandpad/Brandweer  Die mense in die shacks neem nie verantwoordelikheid 
vir hulle lewens nie want as 1 shack afbrand, brand 
meer as 5 shacks af as gevolg van die stadige reaksie 
tyd van die brandweer dienste. 

8,80 

Krag / Water / Kassierpunt  Die munisipaliteit sny die krag af as gevolg van die 
waterrekeninge, maar dit dan het niks te doen met die 
krag nie. Ons betaal die elektrisiteit dan in kontant. 

 Mens kan nie elektrisiteit koop in 'n ander area nie en 
ons verstaan nie die nuwe tegnologie van om dit oor 'n 
selfoon te koop nie. 

7,25 

Toilets / Publieke toilette  Die bestaande toilette blok maklik en die sitplekke en 
krane is kommen. 

 Instandhouding mense van Swartland Munisipaliteit 
neem dae lank om uit te kom om die lekke en krane 
reg te maak. 

 Ons toilette en wasbakke is beskadig. Ons toiletdeure 
kan nie behoorlik toegemaak word nie. 

 Die munisipaliteit moet asb na ons klagtes luister en 
doen wat ons vra. 

 Wanneer die munisipaliteit ons gebarste pype of toilet-
te regmaak verwag hulle van ons om te betaal. Waar 
dink hulle moet ons die geld vandaan kry? Ons is dan 
werkloos? 

7,03 

Behuising  Daar is mense wat van die compound af kom wat al 'n 
lang tyd in die gemeenskap bly. 

 Kinders deel kamers met hulle ouers want daar is nie 
spasie om nog kamers te maak nie. 

 Die ergste is mense bly in shacks en in toilette. Ek 
weet nie of die munisipaliteit moet dink dat mense in 
die toilette moet slaap nie. 

 Die huise in Phola Park is oorbewoon. In een yard is 
daar omtrent 10 mense in een boks. 

6,92 

Polisie / Gemeenskapveilig-  Polisie bied nie hul dienste aan wanneer daar hulp 6,80 
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heid nodig is nie en hulle neem baie stadig - slakke. 

 Boonop is hulle nie naweke beskikbaar nie wanneer al 
die robberies plaasvind. 

 Polisie daag altyd laat op, partykeer daag hul selfs 
gladnie op nie. 

 Daar is net Kleurlinge wat vir die polisie werk en hulle 
praat net Afrikaans. Wanneer hulle Afrikaans praat met 
ons dan is dit moeilik vir ons om te respond want ons 
verstaan nie - veral vir die ouer mense. 

 Die polisie moet meer visible wees in die gemeenskap. 

 Die polisie slaan ons en ons weet nie aan wie om dit te 
rapporteer nie. 

 Partykeer arresteer hulle ons sommer net omdat ie-
mand hulle gebel het en gesê het dat ons hulle geslaan 
het. Dan vat hulle ons tronk toe vir 2 ure en laat ons 
weer vry. 

 Hulle kom ondersoek ons huise sonder 'n search war-
rant en neem geld. 

 Wanneer ons nie by die huis is nie, dan breek hulle in 
en deursoek ons huis sonder toestemming. 

 Wat gaan met ons gebeur as hulle ons besittings 
steel? 

 Die polisiestasie is te ver. Hulle behoort 'n polisiestasie 
in Illinge Lethu op te rig 

 Hulle kan 'n container gebruik as 'n mobile polisie sta-
sie by die taxi rank, veral vir naweke wanner mense 
dronk raak en fight. 

 Die Kleurling polisie neem voordeel van ons omdat ons 
nie kleurlinge is nie. Hulle dink hulle is te slim. 

 Ons wil meer swart polisiemanne he by ons eie polisie-
stasie of hulle moet meer huur by die polisiestasie in 
die dorp. 

SASSA pension uitbetaling  Daar is 'n groot behoefte vir hulp met grant registra-
sies, want sommige mense moet meer as een keer 
gaan voor hulle gehelp kan word agv die groot hoe-
veelheid mense wat hulp nodig het per dag. 

 Hulle bied net hulle dienste een maal per week aan. Dit 
skep baie frustrasie. 

6,60 

Paaie / Verkeer  Paaie is beskadig met baie gate wat veroorsaak dat 
taxi drivers nie die mense in Phola Park aflaai nie. 

 Dit is stowwerig en daar is baie slaggate in die strate. 

 Die strate in Illinge Lethu is te smal. Lorries kan nie 
toegang kry of ordentlik ry op die pad nie. 

5,72 

Ontspanninggeriewe / Sport-
fasiliteite 

 Kinders stel belang om netbal te speel, maar hulle het 
nie bane nie. Hulle het altyd by Napakade Laerskool 
gespeel, maar die skool laat hulle nie meer toe nie. 

 Die veroorsaak dat die kinders met verkeerde goed 
betrokke raak want hulle het niks te doen oor naweke 
nie. 

 By die Wesbank se sportvelde het hulle ligte, stoele en 
basies alles. Ons raak moeg van sokker staan kyk. 

 Ons het nie eens stoele om op te sit as ons wil sokker 
kyk nie. 

 Ons het ook nie eens draadheinings nie maar Wes-
bank het ordentlike baksteen mure om hulle velde. 

 Ons moet elektrisiteit koop as ons in die aand wil speel 
moet ons vir die veld betaal. Ons wil daai dienste ver-
niet he. 

 Ons veld lyk sleg teenoor Wesbank se sportsvelde. 

 Ons benodig 'n sportsentrum om die jeug besig te hou 
en uit die moeilikheid te hou. 

 Daar is geen aktiwiteite wat in die gemeenskap gebeur 
nie. 

5,35 
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 Die jeug behoort hulle eie saal te he waar aktiwiteite 
kan gebeur. 

 Wanneer hulle konstant besig is sal dit hulle laat besef 
wat hulle in die lewe wil he. 

Munisipale dienslewering  Mense gooi dooie honde in die gate.  

 Skelms kruip weg in daai gate. 

 Die gate moet toegemaak word vir veiligheidsredes. 

 Dis gevaar omdat ons kinders kan val in daai gate want 
hulle is te diep. 

5,00 

Biblioteek  Meeste van die boeke in die biblioteek is in Afrikaans. 

 Partykeer word mense gerob in Wesbank as hulle bi-
blioteek toe wil gaan. 

 Partykeer wanneer jy Wesbank biblioteek toe gaan, is 
dit vol Kleurlinge van die skool in Wesbank. Ons kry 
nie wat ons soek nie, want iemand anders het dit reeds 
geneem. 

 Jong kinders kan nie alleen stap na Wesbank toe nie, 
dis te ver. 

 Xhosa boeke is baie min in die biblioteek. 

 Die mense wat daar werk praat net Afrikaans en ons 
praat of verstaan nie Afrikaans nie. 

 Die swartmense wat daar werk is baie min daar. 

5,00 

Poste in Engels adverteer  Poste in die Gazette geadverteer word en nie net in 
Afrikaans geadverteer word nie. Swartmense verstaan 
dit nie. 

 By die klinieke is daar belangrike boodskappe maar dis 
net in Afrikaans and ons kan nie Afrikaans lees nie. 

  

5,00 

Spreiligte / Straatligte  Ons ligte is te dof in die nag. Dis onveilig vir die inwo-
ners. 

 Partykeer gaan die ligte af en werk glad nie. 

 Ons kan maklik besteel word deur diewe in die nag. 

4,83 
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10 C-INDEKS:  Swartland 
 
 
 

 
 
 
 
Die Gemeenskapindeks toon die gemiddelde persepsies van die tevredenheidvlak van 
die publiek met spesifieke dienste/fasiliteite. Hoe verder van die middelpunt van die 
grafiek, hoe groter die probleem en omgekeerd. Hierdie lesings dui slegs die tevre-
denheidmetings en die inhoud van die persepsies word opgebou uit die items soos 
deur die respondente in die P-Indeks gegenereer was. Die inhoud van behuising kan 
byvoorbeeld unieke inhoud in die verskillende gemeenskappe aanneem. Dit is ook reg 
so, want enige behoefte manifesteer binne ‘n bepaalde tyd en ruimte (“umwelt”). Om 
reg te laat geskied aan die uniekheid van elke item in die C-Indeks, word die P-Indeks 
se data in die onderstaande tabel onder die verskillende temas van die C-Indeks aan-
gebied. Dus, die redes waarom inkomste byvoorbeeld ‘n relatiewe uitskieter is met ‘n 
negatiewe lesing van 2.8, kan in die onderstaande tabel gesien word, met meer spesi-
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fikasie in watter van die 10 gebiede dit as ‘n probleem voorgekom het en wat die aard 
van die probleem was in elke gebied waarin dit voorgekom het. Die algemene proble-
me met munisipale bestuur en kommunikasie verskyn onderaan die table en word nie 
op die C-Indeks grafiek aangedui nie.  
 
Die konsentriese sirkel in die middel bied op dieselfde skaal die mate van kohesie in 
die gemeenskap aan. Dit dien gemeld te word dat die skaal van 1 – 11 genommer is 
en 6 dus die middelpunt van die skaal en snypunt tussen positief (1-5) en negatief (7-
11) is. 
 
Die onderstaande tabel bied die P-Indeks data, gekategoriseer onder die C-Indeks te-
mas. Wanneer die werklike redes geanaliseer word, kan sommige van die items soms 
oor twee kategorieë val, byvoorbeeld opvoeding en rekreasie – afhangende van die 
inhoud van die redes waarom dit ‘n knelpunt was. 
 
 

Behuising: 6.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Riebeek  Die huise is baie klein. Die vensters en ceilings val uit en 
die toilette breek aanmekaar. Die vloere en mure het gate 
in maar hulle kom maak dit nie reg nie. 

 Toe ek gaan navrae doen oor huise waarvoor ek al in 
2007 drie keer aansoek gedoen het, toe se hulle die 
vorms het weggeraak. Hoe kan die vorms wegraak? 

 Hulle bou liewer in Abbotsdale 'n klomp huise as om 'n 
paar hier te bou en 'n paar daar. 

 Bou vir ons 'n slag geriefliker huise met badkamer en twee 
. 

 Al die ASLA-huise is oorvol en dan as ons Wendy-huise 
wil opsit dan word daar gesê ons moet dit afhaal. Die 
raadslid het gesê dit is sy kamp die en niks Wendy huise 
mag opgesit word nie. 

 As hul wil he die Wendy-huise moet af, dan moet hulle vir 
ons huise bou. Ons moet teveel mense in een kamer 
slaap. 

 Daar is drie ASLA huise in my straat wat net oop staan. 
Die mense bly op die plaas of man en vrou het elkeen 
huis langs mekaar. Dis mos nie reg nie. Ek moet in 'n hok 
bly en die huise staan oop. 

 Die raadslid het gesê Riebeek-Wes kry nie meer huise 
nie. Die begroting in 2011 sou behuising voorsien, maar 
nou eers weer in 2015. 

 Slegs ASLA kry behuisingkontrakte. Hoekom kry net seke-
re mense huise? Vorms ingevul maar niks het gebeur nie. 

 Hier is groot behoefte aan huise. Mense woon in hokke. 
Hulle het gesê almal die bungalows/hokke moet af, maar 
waar gaan daai mense heen? 

 In die plakkerskampe brand die huise uit, dit reënt en die 
wind waai erg. Die TB syfer styg want die mense se om-
standighede is haglik. 

 Wie maak die bepaling wie kry behuising? Ek wag al 7jaar 
lank om iets te hoor! Kom niemand kyk hoe die mense le-
we nie? Backlogs in behuising is heavy. 

 Na wie toe moet ons gaan as iemand se hok platval? 

 Baie mense kry huise want hulle nie nodig het nie en ver-
huur dit. Hier staan huise leeg ook. Persone huur huise uit 
en bly dan nog steeds op plase. 

 Die huise is te klein. Dit word nie reg beplan vir 'n gesin 
nie. 

 Daar is 'n lys van 800 persone wat nog wag vir huise. 

7.87 
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 Ons huisies is baie klein en wanneer ons wil aanbou gee 
die argitek sy prys en die munisipaliteit vra nog 'n ekstra 
R2000 vir die plan. Ons kan nie die fooie vir die plan per 
maand saam met die ligte afbetaal nie. 

 Die huise is te klein. Ons het geen privaatheid in ons hui-
se nie. In baie gevalle moet jy as huiseienaar nog mense 
(familie) huisves. Slaan jy dan 'n bungalow op dan se die 
munisipaliteit jy moet dit afslaan, maar waarnatoe gaan 
die mense dan? 

 Om aan te bou pas net nie ons mense se sakke nie, want 
jy moet te veel betaal vir die plan om goedgekeur te word. 

 Die raadslid het gesê daar word niks meer nuwe huise 
gebou nie. Die munisipaliteit sal moet kyk na nog huise vir 
ons. Die mense bly opmekaar. 

 n Bejaarde paar se huis het afgebrand tot op die grond. 
Die munisipaliteit het niks gedoen om hulle te help nie. 
Kan hulle nie soort van 'n ramp fonds stig wat mense in 
sulke gevalle kan help om net weer op hul voete te kom 
nie? 

 Die mense wat op ander mense se yard bly moet klomp 
geld betaal vir die eienaars. 

 Kinders is baie gehok in die klein huisies, want die kinders 
het nie vryheid om buite te beweeg nie. Hier is niks om te 
doen nie en klomp skollies. 

Darling  Hier bly baie mense in hokke en Wendy-huise. Dis onvei-
lig. 

 onveilig 

 Wendy huise 

 Die gesinne brei uit en dan word die huis of hokkie te 
klein. 

 Hier is mense wat huise gekry het en dan verkoop hulle 
weer die huis vir geld. Hulle maak misbruik van die huise 
wat gegee word. 

 Hier het die verkeerde mense al huise gekry. Hulle is op 
die waglys, maar die regtige behoeftige mense kry nie 
huise nie. 

7.43 

Saamstaan  Baie mense huur die huise waarin hulle bly. Mense wil eie 
huise he want hulle voel die geld wat hulle vir huur gebruik 
kan hul eerder gebruik vir eie huise. 

 Die mense moet lank wag vir 'n huis op die waglys. Die 
swartes kry almal voorkeur en daar is regtig ander mense 
wat ook huise benodig. 

 Die swartes gebruik die huise vir huiswinkels. Die woon-
huise word gebruik vir tikhuise en drankplekke en daar is 
mense wat regtig behoeftig is en in hokke moet woon. 

 Daar is 'n groot behoefte aan nog huise in Saamstaan en 
dis veral getroude manne en vroue wat huise benodig. 

 Die munisipaliteit wil he dat die mense hulle Wendy-huise 
moet afbreek, maar hulle maak nie voorsiening vir ander 
huise nie. 

 Daar is mense wat meer as een huis het dan verhuur hulle 
die een uit, terwyl ander op die waglys geen huis kry nie. 

 Soms doen die man en vrou afsonderlik aansoek vir 'n 
huis en dan trek die vrou by die man in en dan huur hulle 
die een huis uit net om geld te maak. Dis nie fair teenoor 
die mense wat op die waglys is nie. 

 As die swartes eers in die huise is dan kom hulle nie weer 
uit nie. 

 Daar is baie enkelpersone wat huise kry maar mense wat 
getroud is en kinders het kry nie huise nie. 

 Mense wat nie hul huise kan betaal of wat agterstallig is 
se huise moet gevat word en aan die mense gegee word 
wat dit kan betaal. 

 Daar word aan die meterbokse in die huise gepeuter. 

4.57 
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 Baie maal breek die apparate in die huis as gevolg van die 
krag supply, maar die munisipaliteit vervang dit nie. 

 Die munisipaliteit wil elke maand betaal word maar hulle 
lewer nie dienste nie. 

 Baie mense het al aansoek gedoen vir huise en kry niks 
terugvoering van die munisipaliteit nie. 

 Baie mense moet onnodig in hokke sit. Daar is te veel 
gesinne in een huis, ons moet meer huise kry. 

 Daar is varkhokke naby die huise en dit stink en die huise 
is vol vlieë. Dis onhigiënies om daar te woon en die muni-
sipaliteit doen niks daaraan nie. 

Chatsworth  Inkommers kry huise. 

 Abbotsdale se ou inwoners woon in hokke. 

 Swartland Munisipaliteit favour die inkommers. Ou inwo-
ners kry nie huise nie. 

 Familie wat werk by munisipaliteit kry voorkeur by behui-
sing. 

 Malmesbury se behuisingdepartement is swak. Die muni-
sipaliteit moet seker maak dat huise wat toegeken is nie 
verhuur word nie. 

 Smokkelaars bly in huise en word nie uitgesit nie. 

 Hier bly families van 9 in huis wat 1 kamer (HOP) het met 
1 klein toilet. 

 Die ouers het nie privacy in sulke omstandighede nie. En 
ons mag nie 'n hok aanbou nie want die munisipaliteit 
breek die hok af. 

 Die munisipaliteit vergeet van Abbotsdale en die armste 
van die armste woon hier in Chatsworth. Hier is niks vir 
niks. 

6.36 

Wesbank  Dit is nie lekker om te swerf nie. 

 Baie mense hier het nie huise nie maar parkies word ge-
bou. Los die parkies en bou huise. 

 Hulle wil he die geld moet betaal word, maar is nie bereid 
om huis te gee vir mense nie. 

 Ons kan nie so in een huis lewe nie. Ek is 12 in my huis 
en drie kinders slaap op die grond. Die kieme is erg. 

 Dit is hoekom mense hokke aansit maar die munisipaliteit 
breek dit af. 

 Die munisipaliteit moet werk maak dat daar genoeg huise 
moet kom in Wesbank. 

 Die Wesbank se skema moet ordentlik wees...kyk vir Illin-
ge Lethu. Hulle scheme is mooi gemaak. 

 Munisipaliteit laat dit toe dat die Nigerians winkels en hui-
se in die HOP huise opsit. Orals is mobiles. Die mense 
wie die huise gekry het, het dit verkoop. Hoekom het 
daardie mense die huise gekry in die eerste plek? 

9.74 

Moorreesburg  Die ramp wat afgekom het in Moorreesburg toe mense se 
dakke het afgewaai is en die munisipaliteit het tot op nou 
nog niks gedoen nie. Beloftes is gemaak, maar dit word 
nie nagekom nie. 

 By die huis,  die man sukkel, maar die munisipaliteit en 
rampbestuur wil nie help om die mense wie se dakke af-
gewaai het om nuwe dakke te kry nie. Dis nog die ou as-
besdakke, mens kry nie meer daai tipe dakke nie. 

 Amper almal het hokke. Daar is oorbevolking. Baie mense 
het Wendy-huise en mense raak net al hoe meer, maar 
daar word nie meer huise gebou nie. 

 Mense verbeur hul deernis omdat hulle Wendy-huise vir 
hul mense opsit, nou word hulle daarvoor gepenaliseer 

 Kommunikasie gebrekkigheid onder gemeenskapleiers en 
kredietbeheer. Hulle gaan nie self tot by die mense nie, 
maar hulle gaan tot by die bure en kry dan hulle weerga-
we.  

9.10 
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 Die behuisingdepartement werk met ‘n begroting wat hulle 
dink werk per huisgesin. Besluite wat op daardie geld ge-
neem word is verregaande.  

 Swartland Munisipaliteit dink nie aan die gemeenskap nie. 
Hulle verarm die gemeenskap al verder. 

 Die huis is vol, die kinders bly op die jaart en ouers verloor 
die subsidie. Die kind of ouer kan nie bekostig om op hul 
eie te woon nie, want dis te duur. 

Illinge Lethu  Daar is mense wat van die compound af kom wat al 'n 
lang tyd in die gemeenskap bly. 

 Kinders deel kamers met hulle ouers want daar is nie spa-
sie om nog kamers te maak nie. 

 Die ergste is mense bly in shacks en in toilette. Ek weet 
nie of die munisipaliteit moet dink dat mense in die toilette 
moet slaap nie. 

 Die huise in Phola Park is oorbewoon. In een yard is daar 
omtrent 10 mense in een boks. 

6.92 

Privaatheid Riebeek  Negentig persent van ons huise in Riebeek Kasteel het 
nie privaatheid nie, want jy bly met jou ouers en huise het 
net 1 vertrek en kinders sien en hoor alles. 

 As iemand 'n hok wil opsit word dit gestop. Hulle het die 
grond en huise verklein sodat jy nie 'n hok kan opsit nie. 

8.17 

Gesondheidsorg: 
5.3 

Area Rede 
P-

Indeks 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Riebeek  Die susters is baie stadig by die kliniek. Hulle stap op en 
af en doen niks nie. Hulle vat twee ure lunch. 

 Jy kom al 6:00 by die kliniek aan dan word die hekke eers 
7:30 oopgemaak. 

 As jy binne kom help hulle nog eers gister se mense. 

 As hulle familie kom dan help hulle eers vir hulle. 

 My kind het verskriklike hoë koors gehad en is amper 
dood van wag. As jy stres dan sit hulle jou uit en weier om 
jou te help. 

 Hulle gee verkeerde medikasie vir mense - 'n TB pasiënt 
kry sommer hoë bloed pille. 

 Ons soek mense van 'n ander plek om daar te werk, want 
hulle is onbeskof met hulle eie mense. 

 Hulle gee verkeerde medikasie 

 Hulle sê jy moet 08:00 kom, dan is hulle nie te sien nie en 
jy wag en hulle stap op en af. 'n Vrou al gesterf hier van 
wag. 

 Dienslewering baie swak - almal gaan gelyktydig op lunch 
dan is die kliniek vol vir een en 'n half uur. 

 Dokters en susters wat hier werk het mediese fondse en 
gaan na die dokter in dorp. Hulle worry nie oor ons nie. 
Hul familie gaan na Medi Clinics, so hulle het nie 'n gevoel 
vir ons nie. 

 Die personeel neem nie hul werk ernstig op nie - hul werk 
met mense se lewens. As jy sê jy is allergies vir penicillin 
spuit hulle jou nog steeds in. 

 Die dokter sien net 10 mense per dag. Susters sien net 25 
mense al is daar 40 mense. Ek het my kind 08:00 geneem 
vir Vitamin  A , 15:30 toe hul my help se hulle daar is niks 
voorraad nie. 

 Die staff moet ophou maak asof hulle ons 'n guns doen, 
hulle word via belasting van ons betaal. Hulle moet meer 
vriendelik en compassionate wees as ek siek is. 

 Personeel is baie min. Kan gesondheidpersoneel nie ver-
groter nie? 

 Persone moet heeldag sit en dan word hulle gesê hulle 
moet volgende dag terug kom. Daar is net 1 dokter wat 10 
persone op 'n dag kan sien. Jy moet wag vir 3 maande om 
'n dokter te sien. 

9.77 
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 Waarheen gaan ons as ons gemeenskapprobleme soos 
dit wil oplos? Ons weet nie met wie om te praat nie. 

 Ons wag al vanaf 6:00 in die oggend, dan word die hek 
eers 8:00 oopgemaak.  

 Ons moet wag in die reën. 

Yzerfontein  Veldbrande is grootste gevaar hier in Yzerfontein. 

 Hier moet brandweermense opgelei en toegerus word wat 
die brande kan keer. Die inwoners is nie altyd hier om hul-
le huise teen veldbrande te beskerm nie. 

 Hier is wel beperkte kliniekdienste op Donderdae by ge-
meenskapsaal. 

 Hier is 'n dokter, maar IS nie na-ure beskikbaar nie. 

3.00 

Darling  Ons moet lank wag vir ambulansdienste. Hier is ambu-
lansvervoer beskikbaar, maar mense moet Malmesbury 
skakel. 

 Ons het 'n nommer nodig vir direkte skakeling want die lyn 
is altyd beset en jy wag lang tye. 

 kinders raak in nag siek, het nie geld om Moorreesburg 
toe te ry nie 

 wag soms 1-2 ure vir ambulans 

 kliniek se diens is baie swak - sit ure en is siek voordat 
gehelp word 

 R300/R400 uithaal om jou kind by hospitaal te kry 

 kan nie kind besoek as hy in hospitaal is nie 

 naaste hospitaal is te ver 

7.51 

Koringberg  Hier kan mens doodgaan waar jy kon gelewe het. Hier is 
min dokters en Piketberg en Malmesbury is ver. 

 Omdat die plase in Koringberg baie ver is kan die familie 
jou nie kom besoek om te kom help nie.  

 Die kliniek op koringberg is net 3 dae per week oop. Dis te 
min. Broodkraal kry altyd voorkeur. Koringberg se mense 
moet alewig tot laatmiddag wag. 

 Dokters help net 10 mense by kliniek. Die res moet vol-
gende keer kom, miskien is jy dan gelukkig. Die kliniek 
moet meer kere oop wees. 

 Dinsdae en Donderdae doen hulle plase. Die dokter kom 
net Woensdae na Koringberg. 

 Hier is net 2 verpleegsters en daar nie eens altyd tyd vir 
hulle om te lunch nie. Ek het self gesien dat daar 'n klomp 
swartmense is en net 'n paar Kleurling verpleegsters moet 
hulle almal help. Dis onredelik. 

 Hoekom kan die kliniek nie elke dag oop wees nie en 
hoekom kan die dokter net 10 mense op 'n Woensdag 
sien? Die nood hier is baie groter as dit. 

7.33 

Chatsworth  Die kliniek is net 2 dae oop en service is 1 keer per week. 

 Die aanvraag vir kliniekdienste is groot. Hulle het net een 
toilet daar vir die hele publiek.  

 Daar is geen privacy by Chatsworth se kliniek nie. As jy 
met 'n bloukaart daar uitkom weet almal jy is pregnant. 
Jou pee word sommer openlik rondgedra. 

 Jy moet met gesonde kind sit tussen al die ander siekes 
en hy raak siek - TB, suiker, HIV. 

 Ons benodig 'n mobile kliniek om die druk te help verlig. 

 Jy moenie try om donderdag siek te raak nie - jy gaan nie 
gehelp kan word nie. 

 Riverlanders moet Chatsworth ook accommodate. 

8.80 

Sanitasie: 5.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Dreine / Stormwater 
/ Sloot 

Riebeek  As jy 'n verstopping of oorvol drein rapporteer vat hulle 5-
10 ure om die lorrie te stuur. By die wit dorp neem die 10 
minute om trok te stuur. 

9.17 
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 Hulle kyk na die colour van ons wange voordat hulle iets 
doen. 

 Die munisipaliteit moet die rioolstelsel upgrade. 

 As die drein dit pop is dit oop en riool loop in ons straat. 
Dit stink vreeslik. 

Koringberg  Die sloot is omtrent 5m van my huis af,  maar word nie 
skoongemaak nie. Daar was al 'n witman wat net kom kyk 
het en toe klim hy in sy Mercedes en ry weg. 

 Wanneer dit kwaai reent dan loop daai manhole oor. Dit 
het al oopgebars en dan loop alles oor my jaart. My men-
se kan nie meer die stink reuk vat nie. Wanneer die son 
soggens daai sloot vang dan stink dit die heeldag. Die 
munisipaliteit het al iemand uitgestuur vir die verstopping, 
maar dis nie 'n verstopping nie, daar is fout met die sloot. 
Hulle gooi net chemicals in en 5 minute daarna stink dit 
weer daar. 

7.50 

Moorreesburg  Drie strate se water vloei in een straat toe omdat die an-
der drie strate nie stormwaterdreine het nie. Nou vloei dit 
na die straat wat wel het. Die water bly dan in die straat en 
so vind blokkasies plaas. 

 Die meeste van die sandputte is verstop. 

 Stuk van stormwater wat na groot drein toe loop is geblok 
en dan kry ‘n mens dit nie maklik oop nie. 

 Die munisipaliteit was al gekontak hieroor. Hulle sou ie-
mand stuur, maar het nog nie na vore gekom om te help 
nie. 

8.30 

Riool / Riool dam Riebeek  Die kinders swem in die dam en ons is bang die kinders 
kan verdrink. Dit staan net so oop. 

 Hoekom kan hulle nie 'n swembad vir ons bou nie? 

 Die vlieë vlieg tot in my huis. Chemicals was ingegooi, gif 
in damme en dit was vir 'n tydjie weg maar doen dit meer 
gereeld. 

 Die stank is nie lekker nie. 

 Die riool in die wit dorp word na die bruin gedeelte vervoer 
en daar gedump. 

8.71 

Chatsworth  Die dam moet beveilig word. Dit is te klein, oorstroom ge-
woonlik. 

 Dis 'n vieslike reuk. Jy moet maar gaan eet in Chatsworth. 

 Die probleem met die stormwater is dat mense krap goed 
in die dreine in en dan verstop dit. Dis ons eie skuld dat dit 
gebeur in Kalbaskraal. Die council kom nie genoeg om die 
goed te check nie en dit oorstroom gereeld daar. 

4.94 

Moorreesburg  Ons rioolstelsel is gevaarlik vir kinders en gemeenskap. 

 Dit moet reggestel word. Wie gaan dit regstel? Die muni-
sipaliteit moet, maar hulle doen dit nie. Groot probleem is 
dat die stelsel verouderd is. 

 Die ou gedeelte van Rosenhof het buite-toilette. Waar vier 
huise bymekaar kom is daardie vier toilette ook. As een 
van die toilette verstop, word almal geaffekteer en nie net 
een huis nie. 

 Daar kan nie vasgestel word by watter toilet die verstop-
ping is nie. Omdat sit so opmekaar sit.  

 Die arm man wat nie weet wat fout is nie (of watter toilet 
dit is nie) moet nou R450 betaal om dit reg te stel, dan 
was dit nie eers sy toilet nie. 

 Die probleem is die geslote stelsel. Mense gooi stokke en 
bottels wat die stelsel verstop en dan loop dit binne die 
mense se huise oor. 

8.30 

Toilette / Publieke 
toilette 

Riebeek  Ons benodig publieke toilette omdat mense sommer kom 
klop aan jou deur en vra of hulle jou toilet kan gebruik. 

 Ons toilette is buite die huis in die hoek van die erf. 

9.04 
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 Die munisipaliteit het ons 5 jaar gelede al belowe dat hulle 
vir ons badkamers gaan aanbou, maar niks het gebeur 
nie. 

 Baie mense gebruik hulle huise as versekering by die 
banke. Ons kan dit nie doen nie omdat ons huise nie oor 
badkamer beskik nie. Wat moet ons nou doen? 

Illinge Lethu  Die bestaande toilette blok maklik en die sitplekke en kra-
ne is kommen. 

 Instandhouding mense van Swartland Munisipaliteit neem 
dae lank om uit te kom om die lekke en krane reg te 
maak. 

 Ons toilette en wasbakke is beskadig. Ons toiletdeure kan 
nie behoorlik toegemaak word nie. 

 Die munisipaliteit moet asb na ons klagtes luister en doen 
wat ons vra. 

 Wanneer die munisipaliteit ons gebarste pype of toilette 
regmaak verwag hulle van ons om te betaal. Waar dink 
hulle moet ons die geld vandaan kry? Ons is dan werk-
loos? 

7.03 

Water: 7.4 Area Rede 
P-

Indeks 

Meer krane in die 
klein huisies 

Wesbank  Daar is net 1 kraan in die klein huisies. Dit moet gebruik 
word vir die kombuis, badkamer en alles.  Dit is onredelik. 
Alles moet geconnect word vanaf die een kraan. 

7.67 

Voedsel: 6.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Winkels Chatsworth  Hier is nie genoeg winkels nie, veral vir groceries nie. 

 Ons mense soek hulp om eie winkels te begin. 

 Daar is 'n gebou soos mens inkom by Riverlands wat leeg 
staan en word nou gebruik vir parties. Dit kan 'n winkel 
word met 'n OTM. 

 Ons het ekonomiese bemagtiging nodig sodat ons besig-
hede kan begin. Die Nigerians is 'n groot probleem. Hulle 
sit al hoe meer winkels op. 

 Ons soek ook 'n winkelsentrum waar ons sommer al ons 
groceries kan gaan koop en ons rekeninge kan betaal. 

5.88 

Energie: 5.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Riebeek  Die winkel waar ons krag koop laat ons nie toe om net 
krag te koop nie. Jy moet 'n brood en nog ekstras koop 
voordat hy krag aan jou verkoop. Hy sit ook 'n ekstra rand 
by elke stukkie krag wat jy verkoop. 

 Die krag trip alewig en dan moet ons 'n uur wag vir ES-
KOM om uit te kom. 

 Baie mense betaal nie krag nie. Hulle steel krag en ons 
moet betaal - dis mos unfair. 

8.63 

Darling  Hier moet ons ver loop om krag te koop. Die oumense kan 
nie loop om krag te koop nie. 

 As jy laat in die aand wil krag koop moet jy ver stap. Men-
se werk bedags en die kooppunte maak te vroeg (8:00h) 
toe. 

 Sommige mense kry oumens pensioen en pay nou bv. die 
11de van die maand en as hulle aan die einde van die 
maand kon pay nie, dan word hul krag afgesny. 

 Darling-Oos se mense moet dorp toe stap of ry om by 
munisipaliteit informasie te kry of rekeninge te betaal. Ons 
moet 'n inligtingkantoor en betaalpunt hier kry. 

3.84 

Koringberg  Ek kry subsidie maar my rekening bly R1700 en ek kan dit 
nie betaal nie. 

 Toe ek vir miss Magda Van Wyk sê ek kan dit nie betaal 

5.92 
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nie, toe sê sy die munisipaliteit het hulle prokureur aange-
stel en ek moet nou vir haar R163 elke maand betaal vir 
weet nie hoeveel maande nie. 

 Die mense van die munisipaliteit wat die geld collect is 
baie onprofessioneel. Hy vloek en skel op die mense en 
as jy nie betaal nie dan sê hy, hy gaan jou allpay kaartjie 
afvat en munisipaliteit polisie bring. 'n Mens praat mos nie 
so met jou kliënte nie. Die mense is bang vir hom. 

 Die ander man se water meter is toegegooi met sand en 
hulle kan nie daarop lees nie, maar elke maand kry hy 'n 
water rekening. Nou hoe weet hulle wat daar staan? 

 Daar is ook baie drukfoute op die rekeninge. Ons rekening 
was sommer R2 800 laas maand. 

 Die man wat kom collect is 'n probleem. Ek het hom gesê 
ek het 'n probleem en kan nie so baie betaal nie. Ek is net 
'n pensionaris en wil net subsidie he. 

 Toe sê hy ek moet eers R900 betaal voordat ek subsidie 
kry en dan moet en nog steeds drie rekeninge betaal - 'n 
lopende water rekening, agterstallige water en proku-
reursgelde. Ek het hom gevra of ek R50 'n maand kan af-
betaal toe sê hy ek moet loop kak. Hy het ook gesê as ek 
nie betaal nie gaan die munisipaliteit my uit my huis sit. 
Die kwitansieboek wat hy gebruik het nie eers 'n stempel 
op nie. Ja die boek moet 'n stempel op het! 

Chatsworth  Die betaalpunte vir krag is pateties. 

 n Mens moet by winkel 'n brood koop as jy krag wil koop. 
Regtig, julle moet die man se winkel uitbrand. 

 As jy op die dorp wil betaal moet jy R30 betaal om tot in 
die dorp te kom om ons rekeninge te gaan betaal. Daar 
bly niks oor nie. 

7.69 

Illinge Lethu  Die munisipaliteit sny die krag af as gevolg van die water-
rekeninge, maar dit dan het niks te doen met die krag nie. 
Ons betaal die elektrisiteit dan in kontant. 

 Mens kan nie elektrisiteit koop in 'n ander area nie en ons 
verstaan nie die nuwe tegnologie van om dit oor 'n selfoon 
te koop nie. 

7.25 

Sonverwarmers Riebeek  Dit is kragbesparing en net meer gemaklik as om elke 
keer potte water op te sit om te gaan was. 

 Mense het al hoeveel keer opnames kom doen maar niks 
het daarvan gekom nie. Daar is geen kommunikasie oor 
die geysers nie en die geysers was aan die mense belo-
we. 

 Twee jaar terug was vorms ingevul vir solar geysers maar 
tot op hede het niks gebeur nie. 

 Dit is 'n belangrike kostebesparing aangesien ons 'n arm 
gemeenskap is. 

5.05 

Wesbank  Hoekom moet ons vir die solar geysers betaal? Munisipali-
teit wil he ons moet krag spaar, maar hulle wil nie solar 
geysers vir die gemeenskap gee nie. 

9.00 

Inkomste: 4.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Riebeek  Hier is baie mense met graad 12 maar hulle kry nie werk 
nie. 

 As jy nie iemand ken nie kry jy nie die job nie. 

 Hulle stel net familie van die raadslid aan. 

 Ons soek werk by Munisipaliteit maar kry nooit werk daar 
nie. 

 Inligting oor geleenthede vir werk moet na gemeenskap 
toe kom. Ons hoor nooit daarvan nie. 

 Net 'n klein groepie uitverkorenes het toegang tot inligting 
oor werkgeleenthede. 

 Ons kyk net na die koerantjie. Dis al bron van inligting wat 

8.33 



 
 

 99 

ons vir werkgeleenthede het. 

 Ons het nie hier 'n sentrale punt vir inligting vir werkskep-
ping nie. 

 Alles gaan hier na die verkeerde mense toe. 

 Werkskepping loop dood na 4-5 maande en dan? 

 Ons het gehoor die werkskepping gaan terug Kaap toe. 
Ons gaan nie meer geld daarvoor kry nie. 

 Hier in Chatsworth werk die vrouens en mans babysit die 
kinders. 

 As werk beskikbaar is, is dit in die Gazette. Hulle moet on 
ons area ook adverteer, byvoorbeeld by die SPAR kan 'n 
kennisgewingbord wees. 

 Hier het al verskeie mense vir werk aansoek gedoen, 
maar hulle word nie aangestel nie. 

 Wanneet kontrakte vir konstruksie toegeken word is dit  
alewig well-established contractors - net een side of eco-
nomy word gevoer. 

 Emerging businesses word nie geleenthede gegee nie. 

 In hierdie vallei is dit predominantly druiwe/wyn area. Hier 
is geen black/coloured farmers nie want they don’t get to 
be managers. We will stay at the bottom. 

 PPC retrenchments wat plaasgevind het gaan nie goed af 
in die area nie. Dit maak die werkloosheid net groter hier. 

 Werkgeleenthede word nie gegee aan mense van Rie-
beek Kasteel nie - hul neem altyd mense van plekke soos 
Wolseley. Hulle moet ons people empower. 

 Vir die jobs wat Swartland Munisipaliteit beskikbaar het, 
kry Malmesbury en Abbotsdale se mense. Niemand uit 
Riebeek Wes word aangestel nie. 

 Hulle kyk na ons ouderdom en dan stel hulle ons nie aan 
nie. Dis verkeerd - don’t judge a book by its cover! 

 Meeste van ons jonger mense wat hier is, is drop-outs - al 
die werke vra matriek. 

 Die ding is die mense weet nie wat in daai jongmense is 
nie. 

 As jy werke soek vra die mense 5 jaar experience. Maar 
hoe moet ons experience kry as niemand ons wil aanstel 
nie? 

 Meeste van ons mense het die ervaring, maar nie die pa-
piere nie en word dan minimaal betaal. 

 Gee vir ons programme hier wat ons jongmense kan skill. 

 Ons kan gebruik maak van ons local FET college. Gee 
ons learnerships van die munisipaliteit - jy kry 'n stipend 
en experience en jy lok baie jong mense hierheen. 

 Werkloosheid is 'n groot probleem hier. Hier sit baie matri-
kulante by die huis sonder werk, 

 Ons met opleiding kry in entrepreneurskap. Ons moet 
gehelp word om opleiding te gee vir jongmense. 

 Ons benodig finansiële ondersteuning vir klein besighede 
hier. 

 As jy 'n crèche wil begint moet jy hier baie betaal om die 
plek in stand te kry. Dis anders as op die ander dorpe. 

 Hoekom kon local persone nie die huise bou nie? Hoekom 
moet ASLA al die huise bou? 

 Hoe skakel Swartland in met ons gemeenskap? 

 Hier is geen plek om jouself te bemark nie. 

 Hoekom moet persone van ver kom om paaie en gras te 
sny? Ons mense kon mos gebruik gewees het. Dan kry 
ons mos werke. 

 Ons het ook kundiges hier in ons dorp. 

 Hier is werkloses wat werk soek, maar dit is alewig Mal-
mesbury se mense wat die strate kom vee of verf. Ons 
mense kan dit mos maar self doen. 

 Ons kry nooit die inligting betyds nie. As ons sien is ie-
mand/kontrakteur lankal aangestel 
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 Werkskepping kan geskied, maar die raadslid sorg net vir 
sy familie vir werk. 

 Dieselfde persone van Malmesbury kry al die afgelope 3 
jaar die kontrak en dan subkontrakteur die raadslid sy fa-
milie. 

 Ons matrikulante doen al aansoek vir werk maar is onsuk-
sesvol. 

 Baie enkelouers in die Riebeek werkloos. Die werkloos-
heid syfer hier is baie hoog. 

 Mense wat aansoek doen vir werk by die munisipaliteit 
word nie dieselfde betaal nie. 

 Mense is op die databasis van die munisipaliteit gesit, 
maar word nooit werk aangebied nie. 

 Hoekom is dit so? Ons kry swaar en die munisipaliteit help 
net mooi niks. 

Darling  Die meeste jong kinders hier het nie werk nie dan gaan 
steel hulle om nice times te hou. Hulle beland dan in tron-
ke en as hulle uitkom is dit dan erger. 

 Die jongmense sit op strate opsoek na iets en dan verkeer 
hulle in verkeerde dinge. 

 Hier was al sterftes deur middel van dwelms gewees. 

 Die ouers het nie altyd geld om hulle kinders verder te laat 
gaan leer nie. 

 Die tye van werk hier is ook nie altyd permanent nie. 

 Ons kinders wil nie op die lande of in die paaie werk nie. 
Hulle soek beter geleenthede. 

 Hier is baie kinders met matriek en die ouers het nie geld 
om hulle verder te laat gaan leer nie. Nou sit hulle by huis. 
Dis nie goed nie. 

 Ons mense gaan soek werk maar kry nie werk nie. Die 
meerderheid van mense is by huis, kinders moet eet, sop-
kombuis maar moet in die aande ook eet. 

 As die munisipaliteit werk adverteer hoor die jongmense 
nie daarvan nie en net die munisipaliteit se families kry 
werk. 

 Hulle moet vir jou baie goed ken voordat jy werk sal kry,  
bv. 'n broer se kind wees. 

 Wanneer tenders toegeken word, moet daar van plaaslike 
arbeid en kundigheid gebruik gemaak word. Hulle gebruik 
nie ons mense nie. So kan hulle die werkloosheid aan-
spreek. 

7.05 

Koringberg  Hulle stuur mense uit Malmesbury om nommers by ons 
huise te verf. Gee vir ons die werk!!  

 Ons matrikulante gaan verlore. Hulle doen aansoek om op 
die databasis te kom, maar hulle word nooit raakgesien 
nie. 

 Ons moet altyd hoor die poste is klaar gevul. Wys ons 
mense hoe dit gedoen word en ons sal julle wys ons kan 
dit doen. 

10.00 

Chatsworth  Ons benodig hulp met kleinbesigheid opleiding. 

 Ons kan nie genoeg kennis en finansiering om ons eie 
besighede te begin nie. 

 Inligting vanaf die biblioteek weet niemand van nie. Almal 
gaan daarna vriende om inligting te kry. 

 Werk gaan altyd net na sekere mense toe. 

 Jongmense moet toegang tot koerante kry vir werke. Hier 
word afgekap of op die paaie gewerk. Die werk gaan net 
na sekere mense toe. 

 n Poskantoor en biblioteek kan die behoefte aan 'n inlig-
tingsentrum aanspreek. 

 Nuus oor werk gaan deur na ander plekke toe. 

  Hier werk vroue en mans babysit. 

 Hier is baie mense met kwalifikasies soos mechanics, 

8.27 
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plaaswerkers, seisoenwerkers. 

 Nie net mense met matriek moet werk kry nie. Ons het nie 
vatterigheid aan leerprogramme gekry nie. Van ons het 
net standerd 6 en 7. Hulle soek ook werk. 

 Die werk wat die munisipaliteit in die area doen is nie 
goed nie. Die mense wat van buite af kom om erwe skoon 
te maak doen dit nie ordentlik nie. Ons kan dit beter doen. 
Hulle gooi sommer die sakke vuilgoed eenkant. Hulle sny 
nie die gras en bome netjies af nie, sny nie die bome nie 
die gras nie, dis gevaarlik, mense wag in die lang gras en 
rob jou. Die munisipaliteit moet dat die gemeenskap dit 
doen. 

 Die oop treinspoor is gevaarlik en dit kan werkskepping 
wees om dit te beveilig. 

 Die sportvelde kan gebou word en so kan werk vir ons 
mense geskep word. 

 Omdat daar nie werk is nie moet jongmense afhanklik bly 
van hulle ouers. Hulle vra suiker hier en kos daar. Daar is 
niks in die huis nie. Dan, op 'n tyd raak hulle moeg en dan 
begin hulle by ander goed betrokke raak soos misdaad. 

 Daar is baie geleenthede, werke, learnerships inligting wat 
munisipaliteit versprei, maar ons kry nie die inligting oor 
werkgeleenthede/werkswinkels/opleidinggeleendhede nie. 

Wesbank  Net boeties vir baadjies. Ons matrikulante word nie kans 
gegun om by munisipaliteit te werk nie. Wat is die rede 
dan om matriek te doen? 

 As jy aansoek doen by die munisipaliteit, en jy ken nie-
mand, kry jy nie werk nie. 

9.75 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit neem nie gelykheid in ag wan-
neer hulle mense aanstel nie. Dit is net afrikaanse mense 
wat in die kantore aangestel word. 

 Die munisipaliteit neem net kleurlinge aan diens. die mu-
nisipaliteit is vir kleurlinge daar is geen werkgeleenthede 
vir swartmense nie. Hulle gee nie om oor swartmense nie. 

 Baie mense van Illinge Lethu is werkloos. 

 Hulle gee nie om vir ons swartmense nie. Hulle ignoreer 
ons wanneer ons 'n klagte het. Swartmense is net sekuri-
teitswagte en cashiers. 

 Mense in Illinge Lethu is honger. Net Roelcor help ons uit 
met free afval in December. 

9.00 

Poskantoor Chatsworth  Hier is geen poskantoor nie. 

 By 'n poskantoor kan 'n mens telefoon kry, bank, bankre-
kening he, posstukke kry en stuur en rekeninge betaal. Dit 
kan 'n klomp behoeftes in een aanspreek. 

 n Poskantoor sal werk skep - tellers, bestuurders, cleaning 
lady, tea girl, ens. 

8.73 

Beskikbaarheid van 
grond 

Riebeek  Hier is mense wat bereid is om te boer, maar kan nie 
grond bekom nie. Dis die dat ons ook nêrens kan kom nie. 

 Sny die grond op vir ons sodat ons ook iets kan plant. 

 In apartheid het die boere die grond afgevat. Ons moet 
nou dieselfde doen. Die boere is slim en werk under co-
ver. 

 Hier is baie mense wat varke, beeste en skape het en 
mee wil boer. Ons soek net 'n lappie grond waar ons diere 
kan wei. As hulle my varke wat nou nie ander plek het nie 
kom vat dan sit ek met niks. 

 Na 10 jaar van vra en ondersoeke het die munisipaliteit 
nog nooit weer teruggekom nie 

6.63 

ATM Chatsworth  Ons benodig 'n OTM hier. Jy moet altyd iemand vra om in 
Malmesbury te gaan geld trek. 

 Die Nigerians se shops is te duur. 

 Die oumense se plek waar hulle all pay is nie vriendelik vir 

6.13 
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wheelchairs nie. 

 Ons het geld in die bank, maar kan dit nie gaan trek nie 
omdat hier nie 'n ATM is nie. 

 Ons moet ander mense betaal om geld te gaan trek. 

 Chatsworth het twee OTM's maar hulle is ook ver van 
waar meeste mense bly. Dit is die Express ATMs wat 
sommer R50 vra vir 'n transaksie. Dis baie duur. 

 Abbotsdale benodig 'n OTM in die middel van die dorp 
sodat dit sentraal kan wees vir die mense. 

 Riverlands het gladnie 'n OTM nie. 

 Ons moet wag tot Saterdae om in die dorp te kom om ons 
geld te kan gebruik. 

Poste in Engels 
adverteer 

Illinge Lethu  Poste in die Gazette geadverteer word en nie net in Afri-
kaans geadverteer word nie. Swartmense verstaan dit nie. 

 By die klinieke is daar belangrike boodskappe maar dis 
net in Afrikaans and ons kan nie Afrikaans lees nie. 

5.00 

Opvoeding: 6.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Riebeek  Riebeek Kasteel het  gladnie 'n gemeenskapsaal nie. 

 Daar is genoeg grond om een op te rig, maar word nie vir 
ons een aangebring nie. 

 Al die funksies word nou in Esterhof Kleuterskool gehou. 
Funksies moet baie kere afgestel word omdat die saal 
voor die tyd bespreek was. 

 n Gemeenskapsaal kan ook gebruik word vir dansgroepe 
om te oefen of om speletjies-aande te hou. 

 Tans word die kleuterskool gebruik vir gemeenskapfunk-
sies en dit lyk nie meer in 'n baie goeie toestand nie. Dit 
word baie kere gebruik vir dans op Vrydae, begrafnis op 
Saterdae en Sondae kerk. 

 Alle ander dorpe het 'n gemeenskapsaal. Riebeek Kasteel 
het nie een nie. Al ons funksies word in die kleuterskool 
gehou. Gevolglik moet die kleuterskool elke Vrydag oppak 
as daar funksies is 

 Hier is baie kinders wat binnepoort beoefen en het dan nie 
plek om te oefen nie. Daar is oop grond, hoekom kan hulle 
nie multipurpose centre vir ons bou nie? 

 Daar is so baie mense hier wat kan bak en brou en 
naaldwerk doen. Ons kan die ander mense ook die skills 
aanleer by so 'n plek. 

 In die blanke gebied is daar 'n sentrum wat net oop staan. 
Ons het die munisipaliteit gevra of ons dit kan gebruik 
maar toe verhuur hulle dit as 'n huis uit. 

 Anderkant die spoor is dit mos 'n doodloopstraat as dit 
kom by ontwikkeling. 

 Ons het gevra vir hulp maar hulle het ons gestuur van een 
persoon na 'n ander. Die munisipaliteit verwys ons net te-
rug na die raadslid en hy doen niks. 

 die munisipaliteit moet hulp bied om vir ons kinders pro-
gramme aan te bied. Dit hou hulle uit die kwaad uit want 
hier is niks te doen nie. Veral in skoolvakansies. 

7.35 

Darling  Ons jongmense verval in dwelms en drank. Ons het 'n 
plek vir indoor krieket en sokker nodig om ons kinders van 
die strate af te hou.  

 Die biblioteek se Internet is useless en geen mens binne 
halfuur navorsing doen nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme wat ons mense kan 
bemagtig om vir werk aansoek te kan doen. 

 Hier kan ook sessies by die sentrum aanbied word vir 
dwelms gebruikers. 

 Ons werkloses moet help kry om hulle se CV’s op te stel. 
Dit moet gratis wees want ons het nie geld om ander 
mense daarvoor te betaal nie. 

9.30 
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 Ons benodig opleidingsprogramme om vaardighede vas 
te lê. 

 Darling fokus se sentrum is nie doeltreffend nie. Byvoor-
beeld, computer klasse moet R40 voor betaal word. Waar 
kry ons die geld? 

Saamstaan  Hier is baie kinders wat behoeftig is. Hier is ook baie men-
se wat werkloos is wat nie 'n inkomste het nie en wat kos 
nodig het. Daar is 'n groot behoefte aan sopkombuise. 

 Hier is kinders wie se ouers tik en hulle gee nie vir hulle 
kinders kos nie. 

 Hier is 'n groot nood. Daar was al sopkombuise, maar dit 
het almal platgeval. 

 Die kinders se ouers drink die SASSA geld uit wat hulle 
kry en dan loop die kinders rond en soek kos in die strate 
by die mense. 

8.60 

Koringberg  Ons het nie n gemeenskapsaal hier in Koringberg nie. 

 As ons wil funksies hou moet ons dit in die skool hou en 
die skool wil dit nie meer vir ons toelaat nie. 

 Hier gebeur alles by die rugbyveld of by die skool. 

 Baie mense hier behoort nie aan die kerk nie. As daar 
begrafnisse gehou word hardloop almal na die Bo-Kamer 
(kerk. By die VGK moet jy aan hulle behoort voor hulle jou 
begrawe. 

9.67 

Chatsworth  Hier is niks in Chatsworth nie. 

 Ons soek 'n plek om aktiwiteite na skool vir ons kinders 
aan te bied. 

 Kinders moet oor recycling leer en sulke projekte doen. 

 By so 'n plek kan ons ook die kinders kan help met na-
skoolse tuiswerk. Hier is baie potensiaal onder ons kin-
ders. 

 Abbotsdale het 'n gemeenskapsaal vir alles. Dit word ge-
bruik as klinieksaal, om honde ook in te spuit terwyl die 
oumense ook daar in die saal vir kliniek. Dit moet darem 
nie so wees nie. 

 Riverlands het geen saal vir die gemeenskap nie. Soms 
moet aktiwiteite by die huis gehou word. 

 Die rugbyvergadering word in 'n klaskamer gehou. 

 Die mense het 'n saal nodig vir troues, verjaarsdae, 21st, 
kerkfunksies soos sangaande, konserte bydrae, funksies, 
ballroom danse vir jongmense, ens. 

 Hier is 'n spannetjie wat hou van sing en rap. Hulle doen 
dit op computer en het 'n studio nodig. Dis mos hulle talent 
en hulle wil verder gaan. 

 Daar’s kinders wat baie dans. Ander doen geestelike dan-
se. Hier is geen saal waar hulle dit kan doen nie. 

 Die gemeenskapvergadering gebeur tans in die skool. Die 
probleem is dat mense 'n fooi moet betaal as hulle die 
skool wil gebruik. Baie mense kan dit nie bekostig nie as 
gevolg van die groot werkloosheid hier. 

 ondersteuning van projekte 

 Swartmense diskrimineer teen ons. Dis altyd dieselfde 
kleur mense wat geld kry. 

 Daar is ander projekte onder die jeug maar dis 'n geval 
van die rich word richer. 

 Die rede vir die stadige ontwikkeling is omdat die mense 
nie geld het om te kan betaal nie. 

 Ons betaal duisende rande aan swart kerkie in Swartland 
en hulle bestuur geld baie goed, maar verby Riverlands, 
Abbotsdale, Chatsworth. Ons gaan ons swart paint. 

8.94 

Jeugsentrum Darling  Die biblioteek moet oopbly sodat kinders in die aand daar 
kan studeer. Somtyds is omstandighede nie so goed by 
die huise nie en kan kinders nie leer nie. 

3.40 
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 Daar moet sekuriteit en toesighouding ook wees as hulle 
daar kan studeer. 

Saamstaan  Ons het ‘n groot probleem met dwelms hier. Dit sal 'n 
goeie idee wees vir probleemkinders, veral om hulle van 
die strate af te hou. 

 kinders wat nie wil skool gaan nie sal betrokke raak by so 
‘n jeugsentrum. 

9.60 

Moorreesburg  Jongmense verval in dwelmmisbruik, tiener swangerskap-
pe en alkoholmisbruik omdat daar nie fasiliteite is nie. Hul-
le raak verveeld en verval dan in al die verkeerde goed. 

 Gemeenskapsaal moet ten voordeel van jeug gebruik 
word. Dit word meestal gebruik vir fondsinsameling om in-
komste te kry vir die munisipaliteit. 

 Geen kulturele aktiwiteite vir die jeug om hul middae besig 
te hou word aangebied om hulle verder te vat nie. 

 Ons het die saal, maar daar is nie mense wat programme 
aanbied nie. Voorheen het mense van ander dorpe pro-
gramme aangebied, maar nie meer nie. 

 Deesdae vra die “pubs” nie meer ID’s vir toelating tot die 
pub nie. Ons kinders en jeug gaan soontoe. Hoe gaan ons 
jeug hul besig hou? 

 Kan die munisipaliteit nie reël dat Riebeek of Darling teen 
Moorreesburg kan rugby speel nie? Net om te wys dat hul 
belangstel in ons. 

 Ons kinders is in die moeilikheid. Hulle vang self moeilik-
heid aan omdat hulle niks anders het om hulle mee besig 
te hou nie.  

 In ons dorp is oop grond. Jongmense kan dit gebruik – 
dalk om ‘n plantjie te plant en hul vrugte te verkoop. 

 Van ons kinders is klaar met kollege, maar hulle sit by die 
huis. Bied vir die kinders gratis opleiding sodat hulle weer 
kan kry. 

8.40 

Gemeenskapbe-
trokkenheid 

Riebeek  Computer klasse moet vir ons kinders aangebied word. 

 Alle werke vra vir rekenaarvaardighede en ervaring. Waar 
moet ons kinders dit kry? 

 Ons benodig opleiding vir die kinders om hulle 'n beter 
kans in die lewe te gee. 

 Onkundigheid heers en die maatskappy in die omtrek nooi 
die jeug om aansoek te doen vir werk. Maar, die jeug is 
onkundig oor die spesifikasies want hulle word nie daaroor 
ingelig nie. So, hulle kry nie die werke nie. 

6.00 

Koringberg  Vandag se jongmense wil net party hou. Hulle weet nie 
wat is belangrik in die lewe nie. Die jeug moet opgevoed 
word. 

 die kinders het niks om hulle besig te hou nie en hulle 
moet geleer word om iets te doen anders word hulle skol-
lies. Programme moet aangebied word bv. computer klas-
se. Die meisies moet ook iets geleer word soos crèche juf-
frouens - anders kry hulle net kinders van niks anders het 
om te doen nie. 

 Goedgedacht kom net in die skoolvakansie om 'n program 
hier te hou. Die programme dan ook maar net 2 dae. 

 Ons moet die kinders besig hou anders doen hulle net 
kwaad in die strate en in die wit gebied. As daar iets in 
plek is vir die jeug dan kan hulle besig gehou word en van 
die strate af bly. 

5.58 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit respekteer nie die inwoners van 
Swartland nie want hulle lig nie die mense in nie. 

 Ons het sulke gemeenskap metings nodig sodat ons, ons 
gevoelens kan sê. 

9.00 

Skole Riebeek  Ons het 'n hoërskool in Kasteel nodig. 7.63 
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 Die kinders moet soggens douvoordag opstaan om betyds 
te kom vir die bus om hulle skool toe te neem in Malmes-
bury. 

Yzerfontein  Hier is al hoe meer jongmense wat jong kinders het. Ons 
moet elke dag Darling toe ry vir skoolgeriewe. 

 Hier is 'n behoefte aan 'n kleuterskool. 

 Mense ry met hulle voorskoolse kinders Darling en Lan-
gebaan toe. 

 Vervoergeleenthede vir die kinders van Yzerfontein na 
kleuterskole en skole is maar dun. 

4.25 

Darling  Hier is baie dropouts omdat die skool slegs gaan tot graad 
9. 

 As jy wil verder gaan moet die leerders in Malmesbury of 
Atlantis skoolgaan. Daar word hulle maklik blootgestel aan 
verkeerde dinge. 

 Daar sal beter skoolbywoning wees as die skool hier ge-
bou word. 

 Ons kinders travel vroegoggend na ander hoërskole en 
sommige moet oorbly. Hulle is dus nie in hul ouerhuis nie. 

 Dit vat baie geld as jy skool toe moet travel en oorbly. As 
ouers skoolvergadering moet bywoon moet hulle ook tra-
vel. Dit kos alles ekstra geld. 

6.34 

Biblioteek Yzerfontein  ACVV het 'n biblioteek hier,  maar dit is maar karig toege-
rus.  

 Mense hier in Yzerfontein is ouer en soek nog papierboe-
ke - nie elektroniese boeke nie. 

 Darling het twee munisipale biblioteke en ons niks. 

 Hie is 'n algemene behoefte aan die beskikbaarheid van 
boeke in die dorp. 

 Ons moet die leeskultuur aanmoedig onder jongmense, 
ook gedurende vakansietye met sy besoekers. Die lees-
kultuur gaan agteruit. 

6.00 

Chatsworth  Ons kinders ledig. Hier is niks om hulle besig te hou nie. 

 Hulle moet 'n plek kry waar hulle inligting op die Internet 
kan kry. 

 Die tekort aan 'n biblioteek beïnvloed die kwaliteit van hul 
onderwys. 

 Chatsworth het biblioteek, maar afstand vanaf RDP huise 
is 'n uur se stap vir die kinders. 

 Die biblioteek is ook nie elke dag oop nie. Dis klein. Ek het 
al boeke gesoek oor HIV maar daar’s geen inligting nie. 

 Die taxi na die biblioteek in Abbotsdale is duur R40, en na 
Malmesbury ook R40. 

6.91 

Illinge Lethu  Meeste van die boeke in die biblioteek is in Afrikaans. 

 Partykeer word mense gerob in Wesbank as hulle biblio-
teek toe wil gaan. 

 Partykeer wanneer jy Wesbank biblioteek toe gaan, is dit 
vol Kleurlinge van die skool in Wesbank. Ons kry nie wat 
ons soek nie, want iemand anders het dit reeds geneem. 

 Jong kinders kan nie alleen stap na Wesbank toe nie, dis 
te ver. 

 Xhosa boeke is baie min in die biblioteek. 

 Die mense wat daar werk praat net Afrikaans en ons praat 
of verstaan nie Afrikaans nie. 

 Die swartmense wat daar werk is baie min daar. 

5.00 

Kleuterskool Darling  Ouers en die groter kinders gee nie om vir hul kleuters om 
nie. 

 Dit sal aan die kleuters geleentheid die bied om beter op-
voeding te ontvang. 

 Dit sal ook 'n veilige hawe vir kinders wees omrede die 
hekke dan gesluit word. 

6.25 
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Koringberg  Hier is geen so 'n plek beskikbaar nie. 

 Die kinders en juffrouens swerf tans van een plek na 'n 
ander. 

 Mense moet opgelei word want daar’s net 2 onderwysers. 
Hulle kan nie al die werk doen nie. 

 Ons het hier enige versorgingfasiliteite vir ons kinders 
dreigend nodig, want die kinders lei daaronder. 'n Mens 
moet na hulle omsien want hulle is die toekoms. 

5.17 

Langtermyn be-
planning 

Darling  Hier is geen longterm planning nie. On moet na program-
me wat kyk na waardes ontwikkel. 

 Mense hier word geïsoleer om te lewe slegs binne Dar-
ling. 'n Posbus nie genoeg vir blootstelling nie. 

 Ons benodig 'n burgerfonds vir verdere studies vir jong-
mense wat moet werk kry. Ons jonger geslag moet gaan 
studeer sodat beter dienste gelewer kan word. 

 Hier moet langtermyn werkskepping gedoen word. 

7.13 

Godsdiens: 7.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Kerk Darling  Hier is baie groepies wat kerk hou. Ons soek grond vir 'n 
kerk sodat ons 'n formele struktuur kan bou. 

 Darling het uitgebrei, maar nooit kerkgrond beskikbaar 
gestel nie, terwyl kerke in Darling dienste aan gemeen-
skap lewer. 

 Die tender (geld) vir 'n kerkgebou is toegestaan aan ge-
meente in Khayelitsha. 

 Hier is 13 000 mense in Darling, tans 10 gevestigde kerke 
en 70 ander kerke. Net 2000 mense gaan kerk toe. Die 
dwelms onder die jongmense is die oorsaak daarvan. 

 Ons benodig 'n multi-purpose sentrum waar mense met 
die Woord bedien kan word. Nessie en Darling Fokus 
doen goeie werk, maar kerke moet groter rol in die ge-
meenskap speel. 

 Hier is nie 'n fasiliteit waar daar met tik-verslaafdes ge-
werk kan word nie. Hulle moet in die huis akkommodeer 
word en die familie word aan hulle blootstel. 

 Hier is genoeg grond in Darling om vir kerke en 'n crèche 
beskikbaar te stel. 

5.80 

Saamstaan  Al die kerke is ver van die mense af. 

 Baie kerke is in die huise en die mense wil 'n groot ge-
boude kerk hier he. 

 Die kerkleiers moet almal bymekaar kom en al die dinge 
wat in die gemeenskap gebeur saam beveg en minder af-
hanklik van die munisipaliteit wees. 

 Elke een het sy eie geloof maar soms is die kerke so ver 
van jou af dan moet jy maar na die naaste kerk gaan. 

 Om 'n kerk in Saamstaan te he sal 'n goeie ding wees 
veral vir die kinders om elke Sondag na 'n Sondagskool te 
kan gaan.  

 n Kerk sal die kinders van die straat af hou. 

 Hier is baie lidmate van verskillende gemeentes, maar as 
daar 'n gemeenskapkerk is, dan sal almal daarheen gaan. 
Hier is meer smokkelhuise as kerke in Saamstaan. 

 As die munisipaliteit kerke bou dan sal daar minder moei-
likheid wees. 

 As daar kerke is dan sal daar minder misdade wees en 
die jeug sal na die kerk toe gaan. 

3.31 

Chatsworth  Hier is te veel kerke. Baie huise het huiskerke. Kerke be-
hoort ook te re-zone soos crèches. 

1.73 

Ontspanning: 5.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin- Yzerfontein  So 'n park kan met 'n trimpark gekombineer word vir ouer 5.25 
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ders mense en besoekers soos in Groenpunt. 

 Daar is geen onderhoud by die baby pool (getypoel) nie. 

 Hier is 'n algemene behoefte aan rekreasie vir oud en jonk 
en besoekers tydens vakansies. 

Darling  Jonger kinders benodig speelterrein om hulle uit die drugs 
en moeilikheid te hou. 

 Ons benodig sportaktiwiteite om ons kinders besig te hou. 

 Ons benodig tennisbane vir die jongmense omdat almal 
speel nie rugby nie. 

 Golfbane in hierdie gebied moet ook beskikbaar gemaak 
word. 

 Ons swembad is toegemaak tot 2015 en hulle is besig met 
opgradering. Daar word chemicals ingegooi en ons kin-
ders word siek. 

 Sale moet beskikbaar gestel word vir sporte soos bv. darts 
en dominoes. Ons wil ook Christelikheid te kan beoefen 
by beskikbare sale. 

 Kinders kom in die middag huis toe en wil nie by die huis 
speel nie en die groot jongens is 'n gevaar vir kinders by 
die parkies. 

 Daar was goeie parkies, maar hulle breek dit af. 

 Hier is 'n klomp jongmense wat aktiwiteite wil reël. 

 Ons moet deur baie kanale gaan en baie geld betaal om 
bv. die sportgrond te gebruik. 

 Hier is geen geriewe vir jongmense nie. 

 Daar is 'n parkie in ASLA, maar dit het geen omheining 
nie. Dis nie veilig vir ons kinders daar nie. 

 n NGO kan dit beman en toesig oor die parkie hou, maar 
daar kom altyd elemente in die nag en breek alles af. 

 Die park by die munisipaliteit se heining is ook af. Die mu-
nisipaliteit het afgehaal maar nooit weer opgesit nie. Hulle 
het net die swings reggemaak en nooit weer gekom nie. 

3.01 

Koringberg  Die wiel daar in die speelpark maak my bekommerd. 'n 
Kind het al n vinger verloor as gevolg van die wiel. Haal 
liewer net die wiel heeltemal uit. Die ding is stukkend en 
net meer gevaar vir kinders as wat dit pret is. 

 Die munisipaliteit kan ook probeer om ons parkie vir die 
kinders mooi te maak. Jy sien net sand waar jy kyk. 

6.17 

Chatsworth  Hier is geen speelparke vir ons kinders nie. 

 Riverlands en Abbotsdale het 'n park vir ouderdom 6-13 
jariges, maar Chatsworth het geen parkie nie. 

 Hier is geen fasiliteite vir ons kinders om hulle besig te 
hou nie. Mense kyk TV, niks anders nie. Dit is nie gesond 
nie. 

 Malmesbury sentraal het vele parke, en vir ons sal net een 
park genoeg wees. 

 Ons het 'n groter behoefte aan 'n parke in verhouding tot 
ons aantal kinders. Een park is nie genoeg vir die dorp 
nie. 

 Gee vir ons meer grond sodat gemeenskap self 'n park 
kan bou. 

 Munisipaliteit gooi elke keer budget voor as ons toestem-
ming vra vir die bou van geriewe. Dis altyd hulle ou storie 
daai. 

8.27 

Moorreesburg  Ons het dit nie in Moorreesburg nie. Ons soek parke, 
speelparke en kleuterskooltjies. Ons wil nie he hulle moet 
in misdaad verval nie. 

 Kinders wat jonger as 10 jaar is kan nie speelpark toe 
gaan nie, want daar is nie toesig en ook geen geriewe vir 
hulle nie. 

 Ons parke het nie heinings om nie. Ons kan nie ons kin-
der alleen daar los nie. Dis te gevaarlik. 

7.50 
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 As parke opgesit word, skaars ‘n maand later dan is die 
goed gebreek en lê dit op die scrapyard.  

 Speelparke is ook onveilig. Gebreekte bottels lê net rond. 

 Daar is nie koeltebome nie en ook nie bankies om te sit 
nie. 

 Ons het 'n groot leemte van verantwoordelikheid vat onder 
die gemeenskap. 

 Die afbreek is ons mense se eie doen en late. Dis meestal 
jeugdiges wat daai skade verrig. Hulle moet waardeer dit 
wat daar is vir ons. 

 Enigeen kan ingaan by die parke en maak wat hulle wil.  

 Parke sal netjies bly as dit gesluit is en sekere ure oop is. 

 As dit gereeld nat gemaak word en mooi gemaak word is 
dit ook werk wat geskep kan word vir die jeug. 

Illinge Lethu  Gestremde mense voel nie welkom in Swartland Munisi-
paliteit se area nie, want daar is geen vriendelike dienste 
en hulpbronne vir hulle nie. 

9.20 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Riebeek  Ons het niks geriewe nie en hier is niks om te doen nie. 
Die kinders gaan sit dan liewer by smokkelhuise. 

 As daar ten minste ontspanningsgeriewe is vir die jong-
mense sal hulle minder verkeerde dinge doen. 

 Swangerskappe gebeur so gereeld onder jong meisies 
omdat daar nie geriewe is nie. 

 Ons wil 'n swembad of biblioteek hier he sodat ons kinders 
van die strate afkan bly. 

 Hulle is baie rassisties hier by die dorp se biblioteek - ons 
moet gesig opsit en stil wees as ons daarheen gaan. 

 Riebeek Kasteel het nie eers 'n behoorlike speelpark vir 
kinders nie en ons mag nie die (sport) veld gebruik nie, dis 
alewig gesluit. 

 Die (sport) veld word vir die plaaskinders geweier. 

 Ons soek iets soos 'n fiksheidsentrum, Internet shop of 
nasorgsentrum vir kinders. 

 Ons kinders tik/drink en doen verkeerde dinge as daar 
niks is om hulle besig te hou nie. 

 Die munisipaliteit moet ons kras kom sny en ons sypaad-
jies regmaak. 

 Ons kinders wil nie meer daar speel nie want daar is niks 
parkies nie. 

 As ek nie rook/drink/club nie is hier is niks vir my om te 
doen nie. Hier is nie entertainment nie. 

 Hier is geen swembad nie. Die kinders swem in die riool-
dam en dit is gevaarlik en stink. 

 Munisipaliteit moet my help om dinge soos sport aan te 
bied/projekte aan te bied soos straat games. Ons soek 
mense wat kan help geld/aktiwiteite ko-ordineer. 

 Goed soos 'n sokkertoernooi word in ander dorpe gereël. 
Wat van ons dorp?  

 Sandeza Kamp in  Riebeek-Wes word gemis. Die kinders 
wat dit nodig het kry dit nie. As ek die skoolhoof se kind is 
kan ek gaan, anders nie. 

 Utilisation van bestaande fasiliteite. Drakenstein munisipa-
liteit neem alle dorpe en doen elke jaar 'n festival of lights 
in dorpe wat kleiner is as Riebeek-Wes. 

 Hier is eenvoudig geen youth festivals nie. 

 Die IDP van die munisipaliteit invest meer in oumense as 
in jongmense. Is  jong mense 'n prioriteit vir die munisipali-
teit? 

 As ons 'n musiekgroep soos Micasa gaan kry kan ons 
Riebeek-Wes  op die map is. 

 Die Olyffees cater slegs vir 'n sekere groep mense. Ons 
voel onwelkom daar. Riebeek se mense staan nie saam 
nie. 

 Daar is alewig clashes op die ou skoolgronde tussen die 

8.02 
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rugbyspelers en die sokkerspelers. Gee vir ons aparte 
sokkervelde en rugbyvelde. 

 Ons soek 'n plek waar jeug bymekaar kan kom, want op 
die oomblik soek hulle ontspanning op die verkeerde plek-
ke. 

 Ons benodig sielkunde en leiding aan ouers. Hier is 'n 
tekort aan sessies om ouers op die pad te hou in hierdie 
moeilike tye met die jeug. 

 Ons benodig 'n pawiljoen met 'n afdak. Gedurende die 
wintermaande moet die toeskouers in die reën staan. 

 Die kleedkamer vir die sportmanne staan vol met die ge-
reedskap van die munisipaliteit - selfs 'n waterkanon staan 
daar. 

 Water loop alewig in die kleedkamers in en ons gaste 
moet daar aantrek. 

 Ons het gym equipment ontvang van 'n firma en het die 
munisipaliteit gevra of ons daar 'n bietjie kan uitbrei, maar 
het nog niks van hulle gehoor nie. 

 Ons kinders speel in die pad, dis al plek wat daar vir hulle 
is. 

 Riebeek het baie padvarke en daar is nie 'n veilige plek vir 
die kinders om te speel nie. Een van die kinders sal nog 
omgery word in die pad. 

 Die Good Hope rugbyklub het eksklusiewe gebruik van 
sportveld. Dis nie reg nie. Wat van die ander mense? Ons 
woon mos ook hier. Al wil jy persoonlik daar gaan oefen 
moet jy eers 'n brief skryf aan die rugbyklub om daar te 
oefen. 

 Die sportgeriewe moet nie net vir rugby voorsiening maak 
nie, maar ook vir krieket, sokker netbal wees en 'n gebou 
vir gimnastiek wees. Dit sal ons kinders van die straat af 
hou. 

 Die munisipaliteit moet ons veld gelyk maak sodat die 
nuwe veld kan rus. Ons het met die munisipaliteit gepraat 
maar hulle het nou nog nie teruggekom nie. 

 Omhein ons veld. Ons word nie deur die rugby unies ge-
keur nie omdat ons veld nie omhein is nie. So, ons kan nie 
hier wedstryde aanbied nie. 

 Die veld het nie 'n onderdak nie. Ons soek 'n pawiljoen 
daar vir die mense as dit reënt. 

Yzerfontein  Hier is 'n behoefte aan 'n muurbalbaan. 

 s'n Swembad vir jonk en oud is nodig. Vakansiegangers 
swem nie in die see nie, dis te koud. 

 Kinders moet swemlesse kry om hulself te kan help in die 
water. Ons moet melkbos toe ry om kinders te leer swem. 

 Die swembad by die sportklub is nie toeganklik vir almal 
nie. Dis ook langs die kroeg. 

5.50 

Koringberg  Die gemeenskap van Koringberg het nie toegang tot 
sportfasiliteite nie. Rugby moet op die skool se veld ge-
speel word. Ons het al vir die SM gevra om die wal by die 
treinspoor toe te maak,  sodat mense nie verniet rugby 
kan kyk nie. Hulle kan vibacrete opsit. 

 Ons het al gevra vir gruis op die veld, maar nog geen te-
rugvoering gekry nie. Ons het al die oom met die grys 
bakkie gevra vir terugvoering, maar hy het nog niks vir ons 
kom sê nie. 

 n Krieketblad sal ook goed wees by so 'n sportterrein. 
Alles kan dan daar gehou word. Die skool vra te veel geld 
as ons hulle fasiliteite wil gebruik. 

 As die munisipaliteit sportgronde in die Koringberg sit kan 
die mense dit huur, maar dit moet nie te duur wees nie. 

 As dit reën kan die manne nie speel nie. Die damme staan 
al ewig hoog en dis modderig. Hulle maak nooit daar 
skoon nie. 

5.17 
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 Wanneer hier visitors kom, dan voel ons nie goed om hul-
le op die modder veld te laat speel nie. As hulle by die 
kleedkamers uitkom trap hulle 'n poel modder. Daar agter 
die kleedkamers is 'n sloop deur die munisipaliteit gemaak 
om te help, maar dit het net 'n groter gemors veroorsaak 

 Die man wat skoonmaak sê net hy kan als skoonmaak 
nie, Moorreesburg se mense moet kom skoonmaak. 

 Die munisipaliteit se tools en kalk staan die kleedkamers 
vol, waar moet ons aantrek? 

 Ons het al meer as een keer 'n brief geskryf aan die muni-
sipaliteit en ook persoonlik met die raadslid gepraat en sy't 
klomp goed belowe maar nooit teruggekom nie. Niks ge-
beur nie! 

 Hulle moet ons veld ordentlik kom toe maak, en nie met 
draad nie. Die mense staan dan buite en betaal dan nie 
om die game te kyk nie. 

 Afdakkies sal ook goed wees sodat ons mense lekker kan 
kyk Nee, gee ons 'n pawiljoen! Hulle se hulle het R200 
000 spandeer maar waar is dit? Ons sien dit nie, net twee 
draadjies. Hoe deel hulle die geld op? 

 Die toiletdeure kan 'n mens nie toemaak nie of jy kan nie 
weer uitkom nie. Dis onhoudbaar. 

Chatsworth  Hier is geen sportgronde nie, net oop velde. Daar is do-
rings, geen water en dis klipperig. Dis net 'n stuk oop veld. 
'n Mens kan dit nie sportgronde noem nie. 

 Abbotsdale het wel 'n ou tennisbaan, maar dit kan nie 
gebruik word nie want dis in 'n haglike toestand. 

 Ons soek 'n rugbyklubhuis waar ons kan vergader. Oor 
die algemeen is rugby uitgesorteer, maar sokker nie uit-
gesorteer nie. Die sokker mense moet met die rugbyveld 
reë as hulle daar wil speel of oefen. 

 Ons kan geen wedstryde hier aanbied nie as gevolg van 
die toestand van die veld. 

 Die jongmense by die skool het 'n netbalspan, maar nie 'n 
baan nie. 

 Ons het nie ordentlike sportgronde in Riverlands nie. Die 
rugby veld se oppervlak is sleg. 

 Die toeskouers sit oorkant die treinspoor en die klubs kan 
nie geld maak nie. Almal kyk verniet. 

 Riverlands en Chatsworth soek ordentlike sportgronde. 
Daar is byvoorbeeld nie kleedkamers nie, spreiligte nie. 
Ons kan nie saans oefen nie. 

 Die gras by Riverlands se veld is kweek. Dis nie geskik vir 
sport nie. 

 Ons het ook nie speelparkies waar kinders kan speel en 
sport beoefen nie. 

 Die munisipaliteit moet 'n speelpark bou waar die dam in 
Riverlands is. Die dam is tussen die mense en is vuil. Dit 
stink en is gevaarlik vir kinders muskiete broei daar uit. 
Die munisipaliteit moet die dam opvul en 'n speelterrein 
daar maak. Dis die regte plek want dit is tussen die huise. 

8.83 

Illinge Lethu  Kinders stel belang om netbal te speel, maar hulle het nie 
bane nie. Hulle het altyd by Napakade Laerskool gespeel, 
maar die skool laat hulle nie meer toe nie. 

 Die veroorsaak dat die kinders met verkeerde goed be-
trokke raak want hulle het niks te doen oor naweke nie. 

 By die Wesbank se sportvelde het hulle ligte, stoele en 
basies alles. Ons raak moeg van sokker staan kyk. 

 Ons het nie eens stoele om op te sit as ons wil sokker kyk 
nie. 

 Ons het ook nie eens draadheinings nie maar Wesbank 
het ordentlike baksteen mure om hulle velde. 

 Ons moet elektrisiteit koop as ons in die aand wil speel 
moet ons vir die veld betaal. Ons wil daai dienste verniet 

5.35 
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he. 

 Ons veld lyk sleg teenoor Wesbank se sportsvelde. 

 Ons benodig 'n sportsentrum om die jeug besig te hou en 
uit die moeilikheid te hou. 

 Daar is geen aktiwiteite wat in die gemeenskap gebeur 
nie. 

 Die jeug behoort hulle eie saal te he waar aktiwiteite kan 
gebeur. 

 Wanneer hulle konstant besig is sal dit hulle laat besef wat 
hulle in die lewe wil he. 

Swembad Riebeek  As ons kinders wil swem moet ons Saron toe gaan. Jy 
moet geld bymekaar maak om die taxi te huur om swem-
bad toe te gaan. 

 Baie kinders hardloop berg toe om by die boer se dam te 
gaan swem en dis gevaarlik. Daar is nie toesig nie. 

6.00 

Saamstaan  Die gemeenskap in Saamstaan word agter gelaat, veral 
die Kleurlinge. 

 Die Witmense is baie rassisties by die swembad teenoor 
ons mense. 

 Die kinders moet ver loop as hulle na die swembad wil 
gaan. Dit is baie gevaarlik vir die wat so ver moet stap. 

0.29 

Koringberg  Die kinders hier swem in die riooldam.  

 Die ander kinders hardloop na die wit gebiede toe om in 
die boere se krippe te gaan swem. 

10.00 

Chatsworth  Kinders swem in omliggende plaasdamme. Hulle kan daar 
verdrink. 

 kinders kan verdrink 

 In Abbotsdale het 'n kind in die rivier verdrink. 

 Malmesbury het die naaste swembad maar transport 
daarheen is duur. 

5.27 

Wesbank  Dit is gevaarlik om dorp toe te stap en terug te stap. 

 ‘n Swembad moet in Wesbank gebou word. Sal goed 
wees vir die kinders en die gemeenskap. 

6.05 

Befondsing Riebeek  Daar is 'n dansgroep maar hulle kleredrag is tans skool-
klere en persone maak beloftes van befondsing, maar 
kom dit nie na nie. Wat moet daar gedoen word om be-
fondsing te kry? 

 Hoe ver strek die Swartland Munisipaliteit? Ons weet nie 
met wie om te praat nie. Hoeveel seksies het hulle, wie 
spreek wense toe vir gemeenskap? 

9.71 

Publieke foon Chatsworth  Hier is geen land phone nie. Telkom sê hy gaan nie weer 
lyne lê nie, dis teen die grondwet. 

 Abbotsdale het een publieke foon nie, maar het darem 'n 
swak signal. 

6.73 

Museum Yzerfontein  Yzerfontein het 'n ryk geskiedenis en dit moet gekoester 
word. 

 n Museum moet die area bekendstel aan besoekers and 
ander belangstellendes. 

 Die museum kan klein begin as 'n narratief. Die omgewing 
en sy inwoners het baie stories. 

 Die inwoners het baie kennis wat verlore gaan as ons dit 
nie bewaar nie. Alle gemeenskappe het 'n nalatenskap - 
dis belangrik vir volgende geslagte. 

 Hier is byvoorbeeld interessanthede soos kalkoonde en 
unieke plantegroei. 

 Hier kan moontlike ondersoek gedoen word en inligting vir 
'n museum versamel word. 

 Dit moet 'n lewende museum wees - leef nou in die mo-
ment en kyk ook vorentoe. 

5.75 
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Omgewing: 6.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Riebeek  Ons het gevra vir wheelie bins maar niks weer gehoor 
daarvan nie. 

 Die blou bakke wat in die strate staan word so min skoon-
gemaak. Die mense gooi dan sommer hulle vullis langs-
aan die drom. Hulle moet draad om die bakke span sodar 
die vullis nie weer na ons huise waai nie. Dis oral vullis 
hier as die wind waai. 

 Al die ander kleiner dorpies het almal wheelie bins, hoe-
kom kan die munisipaliteit ook nie vir ons sulkes gee nie? 

 Die mopgat is te vêr vir ons om ons vullis daar te gaan 
dump. Hoe moet ons dit daar kry? 

 Daar is net een vullisbak en baie vullis waai rond wanneer 
die bak vol is. 

 Hulle het dromme belowe maar het nog nie gebring nie. 

 Die vullis wat ons tans in die sakke het word deur die 
honde stukkend gebyt en dan strooi die vullis op die gras 
en sypaadjies. Ek het nie altyd geld om swartsakke te 
koop nie. 

 Die munisipaliteit het ons belowe hulle gaan vir ons whee-
lie bins gee. Waar is dit? Die vullismense vat nie die ou-
tydse swart drom nie omdat hulle sê dis te moeilik om dit 
in die trok te tip. Nou los hulle ons vullis net. 

9.23 

Darling  Hier lê die vullissakke orals rond. Die honde skeur dit oop 
en rommel lê dan die hele wêreld vol. 

 Vullis kan in drom gegooi word maar ons het nie dromme 
nie. By sommige dorpe is daar by elke huis 'n drom. Dis te 
duur vir ons om dromme te koop. 

 Ons moet wheelie bins kry, veral in die Kleurlinggebied. 

 drom te duur om self te koop 

 Die munisipaliteit kan by elke wettige eienaar 'n R1 by 
rekening die rekening sit om wheelie bins te he. 

 In Atlantis kry hulle wheelie bins verniet. Hoekom moet 
Swartland betaal? Ons moet nie betaal daarvoor nie. 

 Hier maak die munisipaliteit net in die blanke gebiede 
skoon. Ons moet self ons sypaadjie skoonmaak en dan tel 
munisipaliteit nie die vullis op nie. 

 Ons sien nie die munisipaliteit in die Kleurlinggebied nie, 
jy sien hulle net in die blanke gebied. 

 In Darling-Oos dump mense vullis in oop erwe. Daar is net 
1 bin vir hele gemeenskap. 

4.36 

Saamstaan  Ons benodig vullisdromme omdat die honde skeur die 
vullis sakke stukkend en dan lê die gemors orals rond. 

 Jy moet ver loop in Illinge Lethu vir 'n bin. Die munisipali-
teit tel nie die vullis op wat in die strate en tussen die hui-
se rondlê nie. 

 Die mense gooi hulle vullis op sypaadjies en dit lok muise 
en rotte. 

6.80 

Koringberg  Die munisipaliteit kan 'n dag uitsit vir tuinvullis om weggery 
te word. 'n Mens kan nie die tuinvullis met 'n kruiwa so ver 
stoot nie. 

 As ek in elk geval daar by die gat kom, sê hulle ek moet 'n 
ticket het of hulle fine my R150. 

 As ons ook nie ons jaart skoonmaak nie is dit ook moeilik-
heid en hul beboet ons. 

 Daar is die luukse goed in die groot dorpe - die blou bins, 
maar ons word nie raakgesien nie. Ons is mos agterge-
blewe 

10.00 

Wesbank  Hoekom kan ons nie vullisdromme kry soos in die blanke 
area nie? 

 Die mense wat die vullis optel vat net die helfte van die 

8.24 
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vullis. 

 Die berging van die vullis is onhigiënies. Ons moet dit op 
die dak sit om buite bereik van die honde te hou en die 
reuk kom in die huis. 

 Oop veldjies waar vullis gestort word, word nie deur die 
munisipaliteit skoongemaak nie. 

 As die munisipaliteit uitkom dan vra hulle of jy op subsidie 
is of nie – want dan help hulle jou nie. 

Moorreesburg  Ons kan nie vullissakke bekostig nie. 

 Ander dorpe (munisipaliteite) het vullisdromme en ons het 
niks. 

 Sommige dorpe het ook containers - ons het nie. Ons 
moet soms bokse en ander plastieksakke gebruik om as 
vuilis in te gooi. 

 As ons vullisdromme het, word dit maklik reggemaak, 
want die trok tip net die vullisdromme. 

 Sommige kere skeur die katte en honde die vullissakke 
dan word dit netso gelos omdat dit nie in ‘n vullissak is nie. 

 Ons is nie so bevoorreg om vullissakke te kan bekostig 
nie. 

 Dit hou gesondheidrisiko’s in vir ons. 

 Tuinvullis wat bymekaar gemaak word moet deur die mu-
nisipaliteit verwyder word. Moet hulle betaal word om dit te 
verwyder? 

 Dit bly soms tot 3 weke voor mense se huise staan. Wat 
nou? Wie moet dit kom haal? 

7.10 

Malmesbury  Die mense wat teen die N7 bly  gooi hulle tuinvullis agter-
oor die muur en dit is nie ‘n mooi prentjie om te sien wan-
neer jy vanuit die omgewing verby Moorreesburg ry nie. 

 Die mopgat is te ver vir mense om hulle vullis tot daar te 
vervoer. 

 Die munisipaliteit sny die gras, maar die mense gooi hulle 
vullis net daar. Hulle het  geen verskoning nie, want die 
munisipaliteit verwyder die tuinvullis as hulle dit in swart 
sakke sit. Miskien weet hulle nie en moet dit dalk beter 
kommunikeer word. Dalk in die nuusbrief? 

 Die gebied langs die hospitaal is verskriklik. Mense mors 
vreeslik daar. 

 Die ou trimpark word ook baie verniel. Daar is bosslapers 
wat daar woon mens bang hulle steek die hele bos aan 
die brand daar. 

2.67 

Illinge Lethu  Die mense wat die vullisdromme leegmaak aanvaar net 
swart vullis sakke en ons het nie geld vir swart sakke nie. 
Mense is werkloos en die munisipaliteit verskaf nie die 
swartsakke vir die gemeenskap nie 

 Die hele woonbuurt is vuil. 

 Honde skeur die sakke en die vullis lê oral in die strate en 
die yards vol. 

 Die munisipaliteit behoort ons ordentlike vullisdromme te 
gee. 

 As ons nie swartsakke het nie tel die munisipaliteit nie ons 
vullis op nie. 

 Hulle wil he ons moet ons eie swartsakke koop. Die muni-
sipaliteit behoort ons swartsakke te gee. 

9.20 

Bome in strate / 
Omgewing  

Yzerfontein  Die pad se randsteen is te hoog. Skilpaadjies val in 
stormwater of hulle val van die randsteen af en lê dan op 
hulle rug en gaan dood. 

 Daar moet 'n sif oor die stormwater afloop geplaas word 
sodat hulle nie daarin kan val nie. 

 Ons bokkies word minder omdat werkers en bouers hier 
oor slaap en die eet skilpadjies, bokkies, hase en fisante 
eet. Hulle gooi ook rommel op nabure oop erwe. 

9.00 
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 Die bouers moet nie hulle werkers hier laat oor slaap nie 
want hier is nie geriewe vir hulle nie. Die inwoners ken 
hulle nie en voel onveilig. 

Koringberg  Hier moet bome in die strate kom want dis kaal hier. Die 
sypaadjies by die huise is te klein om 'n boom te plant. 
Ons het bome nodig hier in die dorp. 

 Almal se bome het doodgegaan - net die steekbome het 
gegroei. Die grond moet ordentlik verwerk word. Dit sal 
mooi lyk as daar in die straat boompies is. 

 Ons kan nie in die yard bome plant nie, want ons weet nie 
waar die waterpype is nie. As jy per abuis 'n waterpyp 
raak geslaan dan moet jy self betaal. 

 Hier moet iets gedoen word om buurt te verfraai. 

1.67 

Chatsworth  Die wind waai baie hier. Die onkruid skep 'n brandgevaar. 

 Al is ons al 'n paar maande sonder water kom die onkruid 
steeds deur. 

8.91 

Regulering van 
honde 

Wesbank  Van die mense het tot 6 honde, wat nie reg is nie. 

 Hier is baie sieklike honde in die rondte – hoekom word 
die eienaars nie gefine nie? 

 Honde krap die vullis uit. Die munisipaliteit moet help so-
dat dit gereguleer kan word. 

9.57 

Welsyn: 5.6 Area Rede 
P-

Indeks 

SASSA pensioen 
uitbetaling 

Riebeek  Baie mense kla dat hulle nie volle geld ontvang nie. 

 Die kaarte word sommer net daar gesteel. 

 Daar moet strenger reëls toegepas word wanneer geld 
ontvang word. 

8.63 

Darling  Die nuwe betaalstelsel werk nie. 

 Die ouer mense ervaar probleme met gebruik van pensi-
oenkaarte om geld te trek. 

 Die pensionarisse kan nie met kaarte werk nie. Die kaart 
word gesluk. As jy iemand stuur, dan steel hy van die 
geld. 

4.57 

Illinge Lethu  Daar is 'n groot behoefte vir hulp met grant registrasies, 
want sommige mense moet meer as een keer gaan voor 
hulle gehelp kan word agv die groot hoeveelheid mense 
wat hulp nodig het per dag. 

 Hulle bied net hulle dienste een maal per week aan. Dit 
skep baie frustrasie. 

6.60 

Maatskaplike wer-
ker / Welsyn 

Riebeek  Daar is baie probleme in Riebeek Kasteel met kinders wat 
nie huise het nie en welsyn maak niks. 

 Kinders bly op die strate of word na huis gestuur waar 
daar baie probleme is. 

 Ons benodig iemand betroubaar om te help met sosiale 
probleme. 

8.63 

Chatsworth  Hier is geen welsynsdienste nie 

 ACVV bied wel beperkte dienste 

 Hier is geen social worker, welfare dienste en geen food 
parcels nie. 

 Die gemeenskapsaal sal die probleem kan oplos. Hier is 'n 
safe house in Chatsworth maar weet nie of dit geld kry 
nie. 

 Hier is 10 kinders uit 1 huis en almal is aanneem kinders. 
Hier is ook baie weeskinders - gee facilities. 

 Ons kinders neem toevlug na drugs. Die West Coast 
foundation se fondse is uitgeput. 

 Ons soek mese om jeugklubs aan die gang te kry 

 Volunteers kan ook 'n sopkombuis aan die gang kry vir die 
mense wat nie kos het nie. 

9.05 
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Keuring vir Subsi-
dies 

Darling  Hier is huise met 'n klomp pension-mense in die huis. Ons 
benodig 'n beter keuringsproses. 

 Hier is mense wat subsidies het,  maar het TV-skottels. 

 Hier is ook baie mense wat aanbou met die subsidies, al 
kwalifiseer hulle nie meer nie. 

 Ons benodig krag-subsidie vir sekere wooneenhede waar 
oumense woon. 

8.70 

Transport: 6.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Riebeek  Ons het net transport Malmesbury en dis nie altyd beskik-
baar nie. Die taxi is 'n privaat eiendom en dit kos R35 na 
Malmesbury. Ons soek busse na ander plekke ook. 

 Ons soek transport wat geskik is vir gemeenskap, veral as 
hulle na kompetisie wil gaan en dit is in die meeste gevalle 
skoolkinders. Ons soek iets soos 'n gemeenskapvoertuig. 

9.29 

Yzerfontein  Hier word vervoer vanaf Darling na Yzerfontein vir die 
werkers benodig. Hier is nie oornag geriewe nie. Dit is 
duur (R40 retoer) vir werkers om in Yzerfontein te kom 
van Darling af. 

 Die bus loop net op Saterdae. 

5.50 

Darling  Vervoer is swak na Malmesbury. 

 Darling het slegs 'n SPAR en Check-in ens. Ons wil na 
ander winkels toe gaan en soek makliker vervoer na 
Blaauwberg en Atlantis. 

 Ek het al 'n klomp geld uitgee vir lift club Malmesbury toe 
as ek daar werk het. Die lift club se reëlings is nie altyd 
geskik vir jou nie. 

 Hier was nog nooit publieke vervoer tussen Darling en 
Malmesbury nie. Hier is baie mense van Darling wat in 
Malmesbury werk. Ons het jare terug 'n versoek vanaf die 
gemeenskap vir 'n taxi-rank gerig, maar dit het nooit 
plaasgevind nie. 

 plaaswerkers moet dorp toe stap en terug 

8.00 

Koringberg  Daar gaan verkeerde goed aan op die taxi rank se dak. 
Kinders word daarbo aangeval en verkrag. Haal die dag af 
- dit maak net moeilikheid. 

 Sit ligte aan daar by due taxi rank dat mens kan sien en 
dit veilig kan wees. 

 Gee ook vir ons 'n publieke toilet soos daar in Moorrees-
burg by die taxi rank is. Die mense moet teen die muur hul 
besigheid doen. Ons is ook darem mense! 

9.83 

Chatsworth  Ons het geen taxi-diens hier nie. 

 Die bustye te vroeg as ons Saterdae Malmesbury toe wil 
gaan. Die bus loop ook net op Saterdae. As jy die bus 
verpas het is daar nie weer 'n bus nie. 

 net Saterdae bus na Malmesbury 

 As gevolg van die gebrek aan publieke vervoer, is daar 
geen werkgeleenthede vir ons mense nie. Hulle kan nie 
daar kom nie. Dit hou ons af van werk te kry in Malmes-
bury. 

 publieke vervoer beïnvloed werkgeleenthede 

 Slegs busvervoer op Saterdae van Riverlands en Chats-
worth op 6-uur in die oggend en weer terug om 3-uur in 
die middag. 

 Dis baie gevaarlik om te ryloop. Jy word gerob en verkrag. 

7.69 

Paaie / Verkeer Riebeek  Die paaie word net gelap en dan minder as 'n maand is 
daai gat net weer daar. 

 Hulle moet die paaie behoorlik regmaak en nie net patch 
nie. Mense hop in die strate as jy daar ry. 

 Die munisipaliteit kan ten minste ook net stopbordjies 
aanbring in ons strate. Die mense stop nie omdat daar 

6.94 
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geen tekens is nie. 

 Ons benodig speedbumps ook. Die karre ry verskriklik 
vinnig in die strate. Ons is bang hulle ry ons kinders dood. 

 Daar is ook nie eers randstene nie. Die modderige water 
loop uit die strate tot in onse huise. 

 Die munisipaliteit het name van strate verander. Ek woon 
al 50 jaar in Riebeek-Wes. Wie het hulle geken in die pro-
ses om die name te verander? Die straat Smutsstraat is 
een lang straat, maar waar dit die begin van die bruin ge-
deelte is, is dit Profection straat. 

 Koegelenbergstraat, Sendingstraat, Appolisstraat is almal 
grondpaaie. Hulle verwys jou alewig na iemand anders as 
jy gaan kla, maar die ouer mense wil nie meer fight nie.  

 Toe dit election tyd is, toe het hulle groot borde opgesit 
om te sê hulle gaan pad teer "in opdrag van burgermees-
ter". Slegs een pad geteer. 

 Hulle maak nie die pad reg nie, hul gee ons liewer speed-
bumps. Hulle maak speedbumps op 'n plek waar niemand 
bly nie. 

 Die lui ouens van die munisipaliteit vat net bietjie teer om 
dit toe te maak en binne 'n maand is die gat weer oop. 

 Hulle is elke dag daar bo in die wit dorp om aan die paaie 
te werk, maar nooit hier nie. 

 Die buitelanders kan die munisipaliteit aanvat omdat hulle 
geld het. Ons wat nie geld het nie moet maar net suffer. 

 Ons paaie kan gevaarlik wees, veral as dit nat is. 

 As daar die bodorp 'n probleem is word dit dadelik toege-
maak. Hier doen hulle niks. Ons strate is vol klippe en 
daar is sand op die teerpaaie. Persone wat die strate vee 
doen nie hulle werk reg nie. 

 Daar is nie genoeg drein gate nie. Die strate verspoel en 
as dit reën veral in storms. 

 Dit is belangrik om te weet hoe ons mekaar kan help. 
Niemand praat met ons nie, so ons weet nie. 

 n spoedwal is baie belangrik in Esterhof. Naweke maak 
hulle asof ons strate 'n resiesbaan is en 'n stopstraat gaan 
nie 'n verskil maak nie. Spoedwalle gaan die spoed breek. 

 Daar moet eers iets gebeur voor ons munisipaliteit rea-
geer. Die gemeenskap praat met die drivers maar hulle 
hoor nie. Ons vra die munisipaliteit vir hulp. 

Yzerfontein  Die swaar trokke van bouery (Atlantic drive) verniel ons 
paaie. Andersins is die paaie in 'n redelike toestand. 

 Daar is verkeersprobleme by die SPAR. Mense reverse in 
mekaar vas. 

3.00 

Koringberg  Die karre ry te vinnig hier in die strate, veral in Hopland.  

 Dit is baie onveilig vir die kinders in die strate. 

9.33 

Chatsworth  Ons paaie is vol potholes. Die karre skud jou hele baar-
moeder uit. 

 Stof gee allerhande allergies. 

 Malmesbury se paaie word herstel en by ons gebeur niks 
nie. 

 Die nuwe huise kry paaie - hulle het nog nie eens tax be-
taal nie. Die ou deel betaal al jare tax en het geen paaie 
nie. Hoe werk dit? 

 As ons paaie maak sal sewerage ook ingesit word en ons 
sewerage probleem oplos. 

 Karre word op ons paaie verniel en dit verhoog die main-
tenance op ons karre. 

 Malmesbury gradeer die paaie onnodig op. Die geld kan 
eerder gebruik om Abbotsdale en Chatsworth te upgrade. 
Ons betaal ook rates. 

 Mense wat wel betaal, kry geen dienste nie en ander kry 
teerpaaie. 

7.30 
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 Hier by die RDP huise stop die mense nie by stopstrate 
nie. Dis 'n gevaar vir ons kinders. 

 Die spoed moet verminder word vanaf Tierfontein tot in 
Malmesbury. 

 Daar is 'n teken vir 100 maar dis te laat. Die mense jaag te 
vinnig hier. 

 Ons wil nie spoedwalle he nie want mense ry om die 
spoedwalle. 

Malmesbury  Die mense ry net oor die stopstrate. Dit lyk hulle rol net so 
oor die teken. 

 Die verkeer is ‘n nagmerrie by die landdroskantoor se 
kruising. 

 As die ouens dalk bietjie verantwoordelik gehou word vir 
so jaag in die strate sonder om te stop sal dit ophou. 

 Daar is ‘n draai regs verbode bordjie by SPAR. In die be-
gin het mense het dit gehoorsaam, maar nie meer nie. As 
hulle sien niemand kom aan nie, dan draai hul net. 

 Deesdae is dit mos net speedbumps, maar dit is ‘n duur 
ding. Dit werk vir ‘n rukkie en dan nie meer nie. Miskien 
moet die munisipaliteit kyk na die ontwerp van die spoed-
hobbels. ‘n Taxi ry sommer 70 km/h oor die nuwe spoed-
hobbels. 

 Hier is baie gate in die pad, maar dit gebeur elke winter. 

 Ons kan nie juis kla nie – die Munisipaliteit maak altyd ‘n 
ding reg. 

 In Arcadiastraat staan soms verskriklike baie water, maar 
dit is a.g.v. die reën. Ek dink wel hulle gaan dit kom reg-
maak. 

 Die toestand van ons paaie is redelik goed en word intand 
gehou. 

3.00 

Illinge Lethu  Paaie is beskadig met baie gate wat veroorsaak dat taxi 
drivers nie die mense in Phola Park aflaai nie. 

 Dit is stowwerig en daar is baie slaggate in die strate. 

 Die strate in Illinge Lethu is te smal. Lorries kan nie toe-
gang kry of ordentlik ry op die pad nie. 

5.72 

Veiligheid: 5.1 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Riebeek  As jy bel vir iets kom hulle eers vyf ure later om jou te 
help. 

 Ons het nou al geleer om te lieg en te sê dis dood sodat 
hulle net kan kom. 

 Baie kere is die polisiemanne wat die vên bestuur dronk. 

 As hulle smokkelhuise gaan skud dreig hulle die mense 
om hulle 'n kis te gee of hulle gaan piemp hulle. 

 As hulle 'n oproep uit die wit gebied uit kry dan reageer 
hulle gou. Hulle kyk na die kleur van jou wange. Hulle be-
handel nie almal dieselfde nie. 

8.74 

Darling  Die posisie op Darling is vertraag. 

 Hier is baie inbrake en die polisie ry verby die kinders wat 
die inbrake doen. 

 Die polisie skiet tog soms en mense het al amper seerge-
kry. 

 Hulle gebruik speurders van Vredenburg om sake te han-
teer. Hulle ken mos nie ons mense nie. 

 Tagtig persent van die mense wat met dwelms gebruik, 
gebruik dit om weg te kom van hul probleme want dis 
maklik beskikbaar. 

 Ons mense het positiewe ontspanningsgeriewe nodig. 
Ons mense moet vriendekringe kry wat ook jongmense 
positief kan beïnvloed. 

 Ons gemeenskap benodig 'n poolklub om hulle weg van 
drugs af te laat beweeg en die misdaadsyfer te laat daal. 

9.10 
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Saamstaan  Baie dade word hier in die nag gepleeg en dan is dit te ver 
van die polisiestasie af. Dis onveilig in die nag om buite te 
wees. 

 Almal het nie altyd selfone om te bel wanneer daar 'n pro-
bleem is nie. 

 Die polisie hulle is baie stadig en hulle lewer swak diens 
want hulle daag nie dadelik op as hulle geroep word nie. 

 In saamstaan is baie tik-huise en drank-plekke. Ons weet 
waar dit is, maar die polisie doen niks daaraan nie. 

 Hulle vat nie die dinge ernstig op nie, want as daar iets 
gebeur dan daag hulle laat op. 

 Hulle moet hier patrolleer dag en nag, want wat in die nag 
gebeur, gebeur in die dag ook. 

 Die mense moet baie ver stap na die polisiestasie toe as 
ons klagte wil gaan lê. 

 As die mense bel, dan se hulle daar is net een vangwa. 

 Die mense wat na SASSA toe kom moet ver stap na die 
polisiestasie toe as hulle 'n probleem het. Hulle het al ge-
vra dat die polisie ook daar moet wees as dit allpay is. 

 As on s'n polisiestasie kan kry sal dit baie naby wees aan 
die mense want daar is nie altyd geld vir 'n taxi nie. 

 Die polisie moet elke dag monitor en patrolleer in die ge-
meenskap. 

 Die meeste misdade in die area kom uit in Saamstaan. 

 Teen die tyd wat die polisie uit kom, dan is die daad al 
klaar gepleeg. 

4.53 

Koringberg  Koringberg is besig om uit te brei. Hier kom baie nuwe 
mens in die gebied in. 

 Wanneer hier moeilikheid is moet ons altyd wag vir polisie 
wat kom vanuit Moorreesburg. Dit het in die verlede so 
gewerk, maar nou werk dit nie meer nie. Dit kan gedoen 
word, maar hulle reageer net eenvoudig op hulle eie tyd. 

 Hulle kan die mense se lewens save as hulle vroeër kom. 

 As hulle bel vir ambulans dan kom hulle nie uit nie want 
daar’s net nooit ambulanse beskikbaar nie. 

 Ons het al lankal gepraat van 'n satelliet stasie, maar niks 
gebeur nie. Hier gebeur baie ongewenste dinge. 

 Die buurtwag is daar, maar net tot op sekere tye omdat 
hulle ook deur skelms getarget word. 

 Hoekom kan ons nie polisie of munisipale wetstoepassers 
in koringberg kry nie? 

8.00 

Chatsworth  Hier is geen polisiestasie in Abbotsdale, Riverlands of 
Chatsworth nie. 

 Die crime rate verhoog as gevolg van the lack of a police 
station. 

 Hier is nou honderde tikhuise op die oomblik. Die polisie 
werk net op hoorsê en doen dan niks. Hulle doen nie or-
dentlike ondersoeke nie. 

 n Mens kan nie jou huis alleen los nie, hulle breek daar in 
as jy weg is. 

 Ons sit die nommer groot op vir die ambulans polisie ens. 
Maar as jy mense bel, is hulle nooit beskikbaar nie. 

 Ons roep al die Paarl se polisie in noodgevalle, maar hulle 
werk nie na-ure nie. 

 Die munisipale polisie se dienste is swak. Hulle misbruik 
tax payers se geld. Hulle weet nie wat is hulle werk nie en 
ook nie hoe om mense te approach nie. Hulle is moeg van 
op en af loop - geen fasiliteite nie. Ai nee, ons bel en dan 
kom hulle eers . 

 Die reserviste wat hier is weet nie wat hulle job is nie. Hul-
le reageer nie onmiddelik nie. 

 Hier kan 'n mens nie eens wasgoed hang nie, dan word dit 
gesteel. Die tikkoppe rob ons en verkoop dan sommer jou 

7.60 
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yskas vir R50 by die scrap yard. 

 Die SAPD ry rondom die plek en doen nie die diens waar-
voor hulle gevra was waar die probleem is nie.  

 Ons soek ’n satelliet -polisiestasies. 

 Die buurtwagte moet weer aan die werk gekry word. Die 
buurtwagte wat vroeër daar was het beeswagte geword. 
Hulle word deel van die probleem. 

 Ons soek polisie teenwoordigheid by die kruising van Ri-
verlands, Chatsworth en Kalbaskraal vir vinniger reaksie. 

 Buurtwagte moet borge kry, moet torch he, slaangoed, 
spray, traangas boeie, uniform, vests, walkie-talkie. Hulle 
moet 'n piksteel of ding he. 

 Die mense hier steel jou kussing onder jou kop uit. 

 Ons het spreiligte nodig om misdaad te help verminder. 

 Mense word verkrag en aangerand op die pad tussen 
Chatsworth en Riverlands. 

Illinge Lethu  Polisie bied nie hul dienste aan wanneer daar hulp nodig 
is nie en hulle neem baie stadig - slakke. 

 Boonop is hulle nie naweke beskikbaar nie wanneer al die 
robberies plaasvind. 

 Polisie daag altyd laat op, partykeer daag hul selfs gladnie 
op nie. 

 Daar is net Kleurlinge wat vir die polisie werk en hulle 
praat net Afrikaans. Wanneer hulle Afrikaans praat met 
ons dan is dit moeilik vir ons om te respond want ons ver-
staan nie - veral vir die ouer mense. 

 Die polisie moet meer visible wees in die gemeenskap. 

 Die polisie slaan ons en ons weet nie aan wie om dit te 
rapporteer nie. 

 Partykeer arresteer hulle ons sommer net omdat iemand 
hulle gebel het en gesê het dat ons hulle geslaan het. Dan 
vat hulle ons tronk toe vir 2 ure en laat ons weer vry. 

 Hulle kom ondersoek ons huise sonder 'n search warrant 
en neem geld. 

 Wanneer ons nie by die huis is nie, dan breek hulle in en 
deursoek ons huis sonder toestemming. 

 Wat gaan met ons gebeur as hulle ons besittings steel? 

 Die polisiestasie is te ver. Hulle behoort 'n polisiestasie in 
Illinge Lethu op te rig 

 Hulle kan 'n container gebruik as 'n mobile polisie stasie 
by die taxi rank, veral vir naweke wanner mense dronk 
raak en fight. 

 Die Kleurling polisie neem voordeel van ons omdat ons 
nie kleurlinge is nie. Hulle dink hulle is te slim. 

 Ons wil meer swart polisiemanne he by ons eie polisiesta-
sie of hulle moet meer huur by die polisiestasie in die 
dorp. 

6.80 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Riebeek  Hier en daar is daar Kersliggies en jy hoor gereeld mense 
was aangerand. 

 Mimosa straat is baie donker. Daar is maksimum twee 
ligte in die straat waarvan een gedurig af is. 

 n Lig was in julie maand reggemaak na dit vir 13 jaar net 
dood gestaan het. 

9.20 

Koringberg  Ons soek ligte in Hopland. Daar agter by die treinspoor is 
dit baie donker en twee mans was al daar doodgery om-
dat daar nie ligte is nie. 

 Hulle sê net altyd hulle kom die ligte regmaak, maar hulle 
kom nooit uit nie. Ons wag nou nog. 

 Ons wag nou nog vir 'n kollig agter die taxi rank. 

 n Mens sien nie die gevare en die kinders wat kwaad 
doen nie, want daar is nie ligte nie. 

 Die munisipaliteit moet vir ons ook Krismisliggies opsit in 
die hoofstraat. Ons wil ook darem iets in Krismistyd he. 

6.00 
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Chatsworth  Die straatligte is te effentjies dit help niks. Ons benodig 
spreiligte. 

 Baie mense stap vanuit Chatsworth na Riverlands toe 
omdat hulle nie motors het nie. Dis onveilig in die donker-
te. Drie tot vier spreiligte sal ten minste area verlig. Die lig-
te moet met ysterpale omhein word sodat skelms dit nie 
kan afsteel nie. 

 Die council moet net die flou ligte uithaal. 

8.13 

Wesbank  Die persoon wat die foutiewe straatlig rapporteer is ver-
antwoordelik vir die rekening van die fixing van die lig. Dit 
kan mos nie wees nie. 

 Tikkoppe steel die plaatjies oor die drade van die straatlig-
te en kinders kan hulself dood skok – dis ‘n gevaar. Dit 
word nie gesien in die blanke area nie 

6.25 

Illinge Lethu  Ons ligte is te dof in die nag. Dis onveilig vir die inwoners. 

 Partykeer gaan die ligte af en werk glad nie. 

 Ons kan maklik besteel word deur diewe in die nag. 

4.83 

Brandpad / Brand-
weer 

Riebeek  Elke somer brand 'n gedeelte van die veldjie by die ASLA 
huise. Die munisipaliteit moet die pad skraap sodat die 
brande nie kan versprei nie. 

 Mense se huise het al so afgebrand daar en niemand help 
hierdie mense om weer op die voete te kom nie. As ons 
huise brand waarnatoe gaan ons dan? 

9.04 

Chatsworth  Die brandkrane hier werk nie. 

 Die druk is nie goed genoeg om die wa weer te vul nie en 
soms lek dit. 

 Die brandweer vat te lank om by brand uit te kom. Dan is 
alles al afgebrand. 

6.50 

Illinge Lethu  Die mense in die shacks neem nie verantwoordelikheid vir 
hulle lewens nie want as 1 shack afbrand, brand meer as 
5 shacks af as gevolg van die stadige reaksie tyd van die 
brandweer dienste. 

8.80 

Smokkelhuise Darling  Hier is te veel smokkelhuise in Darling. Almal weet waar 
dit is. 

 Die smokkelhuise verskaf te veel drank aan jonger kin-
ders. 

 Hier gebruik ouers en kinders drank. Ouers moet eintlik 'n 
voorbeeld wees en hulle is dit nie. 

 Indien die drankwinkels nie toegemaak kan word nie, 
moet dit ten minste verminder word. 

 Die lisensiering van smokkelhuise moet toegepas word en 
so kan dit verminder word. 

 Drughuise moet uitgewis word uit Darling. 

 Hier is kompetisie tussen smokkelhuise en moorde vind 
plaas waarin onskuldige mense seerkry. 

9.50 

Chatsworth  Die mense in die smokkelhuise moet uitgesit word - die 
huise behoort mos aan die munisipaliteit. Hoekom sit hulle 
nie die mense uit nie? 

 Kinders word in die smokkelhuise verkrag. Weens smok-
kelhuise is daar dwelms en verkragtings in die gebied. 

 Die jeug gebruik drugs en alkohol wat hulle by die smok-
kelhuise kry. 

 Die huiswinkels moet nie sigarette aan kinders verkoop 
nie. Die munisipale bylaws moet dit mos kan beheer. 

 Die munisipale polisie moet nie uit ons gemeenskap kom 
nie - hulle smeer die misdaad toe. Hulle woon dan hier. 

9.11 

Boubeheer / Bou-
planne 

Yzerfontein  Hier moet wetstoepassing wees van mense wat rond 
hang. Die bouers moet verantwoordelikheid vir hulle wer-
kers neem. 

8.00 
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 Die mense wat hie kom werk skep 'n veiligheidsrisiko vir 
die inwoners. 

Darling  Hier sit mense sommer mure op sonder bouplanne. Vra 
maar die inspekteurs. 

 vra vir inspekteurs 

 Dit is nie reg nie. Almal moet volgens munisipale reëls 
gaan. 

7.70 

Begraafplaas Darling  Ons moet die munisipaliteit R1 400 betaal vir 'n gat wat 
inval. Waar kom hulle daaraan? 

 Daar is nie ablusiegeriewe by die begraafplaas nie en die 
heining lyk aaklig. Daar is geen respek vir die afgestorwe-
nes nie. 

 Ons benodig 'n skuiling in die winter as reën. 

 Die geboutjie wat daar is word gebruik vir slaapplek. Dis 
vuil en moet plat gestoot word. 

 Ons soek uitbreiding van die begraafplaas want die be-
staande begraafplaas raak te klein. 

 Ons het 'n opsigter by begraafplaas nodig wat kan opruim 
na die tyd. 

 Die sloot daar by die begraafplaas is 'n gevaar vir die 
mense. 

6.40 

Chatsworth  Die begraafplaas word nie in standgehou nie. 

 ASLA huise het nie 'n waterkraan nie en geen toilette nie. 
Jy moet jou eie gat graaf. 

 Swartland Munisipaliteit se upgrade het niks met hulle te 
make nie. Daar is geen omheining nie. Die diere eet die 
blomme op. 

8.64 

Halfgeboude huise / 
Onbewoonde erwe 

Yzerfontein  Rondlopers slaap oral oor en gebruik die publieke fasilitei-
te (strand toilette). 

 Die gebied word nie ordentlik gepolisieër nie. 

 Hulle moet omsien na die misbruik van die fasiliteite en 
veiligheid by die publieke toilette. Hier is mense wat in die 
toilette slaap. 

 Veiligheid is 'n probleem, veral vir vroue wat alleen bly. 

6.50 

Darling  Die huis op die erf is halfpad gebou. Die raad gaan verniet 
daar skoonmaak. Dis altyd 'n gemors daar. 

 Ons kerke het aansoek gedoen om dit te gebruik, maar 
daar was weer voorrang gegee vir Malmesbury. 

 Die halfgeboude plekke is waar daar gevaarlike goed 
plaasvind. Kindertjies speel daar en word aan drugs en 
ander gevaarlike goed blootgestel. 

 Hier is 'n halfgeboude kerk wat dieselfde ondervind word. 

6.00 

Malmesbury  Die Munisipaliteit moet kyk na sekere onbewoonde erwe 
wat nie skoongemaak word nie. 

 Gedurende November sien jy word die erwe skoonge-
maak, maar daar is ‘n sekere erf in Loedolfstraat wat nooit 
skoongemaak word nie. 

 Daar is ‘n gebou wat tot op die grond afgebrand is en die 
mense gaan daar in en uit daar, maar dit bly net so staan. 
Ons as inwoners is bereid om daar skoon te maak en reg 
te maak, maar dan veil ons daai erf op. 

1.50 

Oop velde / Slange Chatsworth  Wat kan ons gebruik om die slange te prevent. Die slange 
is hier so baie soos huisdiere. Wat moet ons gooi om die 
slange weg te hou? Vir wie bel jy as daar slange is? 

3.55 

 Wesbank  Dit is amper somer en die gras is lank. Daar is altyd baie 
slange en muise wat gaan uitkom. 

 Gras is al baie hoog. Die munisipaliteit moet dit kom sny. 
Dis gevaarlik van al die slange. Mens kan nie daar loop 
nie. 

9.93 
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Beskerming van 
erwe 

Wesbank  Munisipaliteit moet die erwe toekamp, want mense word 
gedreig in hulle eie yard. 

 Munisipaliteit moet die gemeenskap beskerm, veral ou 
mense. Die tikkoppe dreig en besteel hulle. 

9.18 

    

Algemeen: Bestuur    

Kommunikasie  Riebeek  Munisipaliteit kommunikeer nie met die gemeenskap nie. 

 Hulle kom net uit na die gemeenskap wanneer vergade-
rings gehou word. 

 Daar is geen kommunikasie tussen die munisipaliteit en 
die gemeenskap nie. 

 Hulle doen hulle eie ding en vra nie die gemeenskap se 
insae nie. 

 Daar was persone wat rekeninge gekry het wat duisende 
rande moet betaal het, maar niemand verduidelik nie. 

 Baie persone is ongeletterd en moet dinge verduidelik 
word. Daar is nie inligtingsessies nie. 

 Inligting moet duidelik deurgegee word aan die mense van 
Riebeek Kasteel. Hulle skryf klein letters op die kennisge-
wing in Malmesbury. 

 Ons kry net inligting in die ou koerantjie. Die nuusbrief wat 
met die rekeninge kom praat net van tariewe wat opgaan.  

 Die munisipaliteit moet ook inligting oor werk in die briewe 
plaas. 

 Malmesbury se mense word aangestel om werk hier in 
ons plek te kom doen. Ons kan mos self in diens geneem 
word. Die werkloosheid is hoog hier. 

 As ons klagte deurgee aan die munisipale kantore in Rie-
beek Kasteel, dan word jy alewig teruggewys na Malmes-
bury toe. Munisipale amptenare moet meer behulpsaam 
wees. 

 Foutiewe rekeninge word aan almal deurgegee. Slegs 
sommige se rekeninge was reggestel. Indien die munisi-
paliteit weet daar gaan sulke foute wees moet hulle vroeg-
tydig so aan ons dit kommunikeer. 

10.00 

Diversiteit / Olyffees 
/ Inkommers 

Riebeek  As ons partytjie en lawaai maak in die saal bel die wit-
mense die pizzas en hul kom onmiddelik. Maar as die Olyf 
Fees gehou word en die musiek speel kliphard in die tent 
by Allesverloren gebeur daar niks. 

 As ons klagtes indien oor geraas en daarvoor bel, kom 
niks daaruit nie. 

 Die pryse is te hoog vir ons om dit ook by te woon. 

 Die munisipale polisie target net die bruines en hunt ons 
en nie die witmense tydens die fees nie. 

 Die mense hanteer die rassistiese kwessies verkeerd hier, 
veral tydens de olyffees. Dan moet ons nie gesien word 
nie. 

 As ons partytjie en lawaai maak in die saal, bel die wit-
mense die pizzas en hul kom onmiddelik, maar as die 
Olyffees gehou word en die musiek speel kliphard in die 
tent by Allesverloren gebeur daar niks. As ons klagtes in-
dien oor geraas en bel kom niks daaruit nie. 

 Hier is nooit eenheid in die gemeenskap van Darling nie. 
Dinge word altyd apart gedoen.  

 Hier is nie samehorigheid nie. Die munisipaliteit doen niks 
daaraan nie. 

10.00 

Darling  Mense verkoop hul huise aan Nigerians dan woon hulle in 
hokkies agter in die yard. 

 Die huise word dan as huiswinkels, mobiles of vir drugs 
gebruik. 

7.38 
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Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit beïnvloed die buite maatskappy 
wat bv. die paaie kom regmaak deurdat hulle dagfooie 
verander volgens wat hulle die ander munisipaliteite se 
werkers betaal, alhoewel dit dieselfde company is. 

 Die Swartland Munisipaliteit se werkers se salaris moet 
minder gemaak word. Dis onregverdig want ons almal 
doen dieselfde job. 

 Wanneer ons na die biblioteek in Wesbank gaan, word 
advertensies daar geadverteer wat nie by die Thusong 
Gemeenskapsentrum geadverteer word nie. 

 Poste word dikwels geadverteer wanneer die afsluitings 
datum naby is. Baie van ons swartmense gaan nie na die 
biblioteek toe nie, wat maak dat hulle nie die poste sien 
wat geadverteer word nie. 

8.80 

Raadslid / Toegank-
likheid 
 

Riebeek  Ons soek 'n ander raadslid vir Riebeek Kasteel wat 'n ge-
voel vir ons het. Hy groet nie eers vir ons in die straat nie. 
Hy stel nie belang in ons nie. 

 As ons die raadslid vra wat van die vullisdromme en gey-
sers wat hy aan ons belowe het, sê hy net niks nie. 

 Enige werk wat hier in Kasteel gedoen word, word net 
deur sy familie gedoen. 

 Ons word nie toegelaat om in die komitee vergadering te 
praat nie. Jy moet net stil bly en jou mond hou. 

 Waarvoor is die raadslid daar? Hy ry duur goed en gee nie 
'n hel om oor die gemeenskap nie. 

 Hy moet mos darem aan die raad verslag doen oor wat hy 
waar doen, maar watter verslae kan hy skryf as hy niks 
doen nie? Hy hou nooit meetings nie ons weet niks wat 
aangaan nie. 

 Die raadslid staan ons af as ons probleme het. Veral met 
die kleuterskool probleem waar ons water rekening R34 
000 was. Toe ons om hulp vra, toe se hy net ons moet be-
taal, wetend dat die kleuterskool het nie eers geld om die 
personeel te betaal nie. 

9.80 

Chatsworth  Die raadslede is ontoeganklik - hoe kan ons hulle bereik? 

 We as community kan nie praat nie. Die raaslid sê jy moet 
deur Swartland Munisipaliteit se wykskomitee rubber 
stamp werk. 

6.73 

Munisipale diens-
lewering 

Yzerfontein  Inwoners het self fasiliteite voorsien en munisipaliteit moet 
dit net onderhou. Hulle doen dit nie. 

 Die rolbalbaan is nie deur munisipaliteit gebou nie en word 
ook nie deur die munisipaliteit onderhou nie. Dienste vir 
die rolbalbaan is maar dun. Dit kort water om dit ordentlik 
in stand te hou. Ander plekke in Swartland se sportgerie-
we word deur die munisipaliteit onderhou. 

 Ons munisipale tariewe hier is hoog en ons kry nie die 
dienste daarvoor nie. Die geld gaan uit Yzerfontein uit. 

6.00 

Koringberg  Die persoon wat diens doen hier in Koringberg is baie 
onprofessioneel en ongeskik teenoor die mense. Dit moet 
verander want ons is ook mense. 

2.33 

Wesbank  Munisipaliteit moet inspeksie doen by HOP huise. 

 Munisipaliteit moet uitkom en kyk na die dienste bv. toilet-
te wat stukkend is, straatligte wat nie werk nie, dreine se 
deksels is af. Dit word nie gedoen nie. 

 Vele dreine staan oop. Dis 'n gevaar vir kinders en die 
gemeenskap. 

 Die toilette wat stukkend is, is gevaarlik. Die kinders tel 
kieme op en mense raak siek. 

7.53 

Malmesbury  Die werkers kan beter aangewend word. In stede daarvan 
om 9 mense te stuur om een straat skoon te maak, moet 
hulle probeer om twee-twee ‘n straat te vee. Dit is ‘n ver-

1.83 
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Grafieke 10.1 tot 10.10 bied die C-Indeks met P-Indeks redes van die 10 onderskeie 
gebiede in die munisipale gebied van Swartland, wat vir die doel van hierdie onder-
soek onderskei was. 
 
In gevalle waar die C-Indeks item leeg is, moet daarop gelet word dat daar nie redes 
gevra was waarom die meting as sulks was nie. Dit sou “municipal bashing” ontlont en 
dus nie ‘n ware weergawe van die werklikheid weerspieël nie. Dit kom daarop neer dat 
diesulke gevalle, lae C-Indeks metings ‘n kritiese ingesteldheid sonder substansie is. 
Die werklike ongekontamineerde probleme met onderliggende redes was in die P-
Indeks metings vervat. 
 
 

morsing van mannekrag en is natuurlik ‘n uitgawe. 

Illinge Lethu  Mense gooi dooie honde in die gate.  

 Skelms kruip weg in daai gate. 

 Die gate moet toegemaak word vir veiligheidsredes. 

 Dis gevaar omdat ons kinders kan val in daai gate want 
hulle is te diep. 

5.00 
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10.1 C-INDEKS: Riebeek-Wes en Riebeek Kasteel 
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Riebeek-Wes en Riebeek Kasteel C-Index 

Behuising: 3.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Riebeek  Die huise is baie klein. Die vensters en ceilings val uit en 
die toilette breek aanmekaar. Die vloere en mure het gate 
in maar hulle kom maak dit nie reg nie. 

 Toe ek gaan navrae doen oor huise waarvoor ek al in 
2007 drie keer aansoek gedoen het, toe se hulle die 
vorms het weggeraak. Hoe kan die vorms wegraak? 

 Hulle bou liewer in Abbotsdale 'n klomp huise as om 'n 
paar hier te bou en 'n paar daar. 

 Bou vir ons 'n slag geriefliker huise met badkamer en twee 
. 

 Al die ASLA-huise is oorvol en dan as ons Wendy-huise 
wil opsit dan word daar gesê ons moet dit afhaal. Die 
raadslid het gesê dit is sy kamp die en niks Wendy huise 
mag opgesit word nie. 

 As hul wil he die Wendy-huise moet af, dan moet hulle vir 
ons huise bou. Ons moet teveel mense in een kamer 
slaap. 

 Daar is drie ASLA huise in my straat wat net oop staan. 

7.87 
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Die mense bly op die plaas of man en vrou het elkeen 
huis langs mekaar. Dis mos nie reg nie. Ek moet in 'n hok 
bly en die huise staan oop. 

 Die raadslid het gesê Riebeek-Wes kry nie meer huise 
nie. Die begroting in 2011 sou behuising voorsien, maar 
nou eers weer in 2015. 

 Slegs ASLA kry behuisingkontrakte. Hoekom kry net seke-
re mense huise? Vorms ingevul maar niks het gebeur nie. 

 Hier is groot behoefte aan huise. Mense woon in hokke. 
Hulle het gesê almal die bungalows/hokke moet af, maar 
waar gaan daai mense heen? 

 In die plakkerskampe brand die huise uit, dit reënt en die 
wind waai erg. Die TB syfer styg want die mense se om-
standighede is haglik. 

 Wie maak die bepaling wie kry behuising? Ek wag al 7jaar 
lank om iets te hoor! Kom niemand kyk hoe die mense le-
we nie? Backlogs in behuising is heavy. 

 Na wie toe moet ons gaan as iemand se hok platval? 

 Baie mense kry huise want hulle nie nodig het nie en ver-
huur dit. Hier staan huise leeg ook. Persone huur huise uit 
en bly dan nog steeds op plase. 

 Die huise is te klein. Dit word nie reg beplan vir 'n gesin 
nie. 

 Daar is 'n lys van 800 persone wat nog wag vir huise. 

 Ons huisies is baie klein en wanneer ons wil aanbou gee 
die argitek sy prys en die munisipaliteit vra nog 'n ekstra 
R2000 vir die plan. Ons kan nie die fooie vir die plan per 
maand saam met die ligte afbetaal nie. 

 Die huise is te klein. Ons het geen privaatheid in ons hui-
se nie. In baie gevalle moet jy as huiseienaar nog mense 
(familie) huisves. Slaan jy dan 'n bungalow op dan se die 
munisipaliteit jy moet dit afslaan, maar waarnatoe gaan 
die mense dan? 

 Om aan te bou pas net nie ons mense se sakke nie, want 
jy moet te veel betaal vir die plan om goedgekeur te word. 

 Die raadslid het gesê daar word niks meer nuwe huise 
gebou nie. Die munisipaliteit sal moet kyk na nog huise vir 
ons. Die mense bly opmekaar. 

 n Bejaarde paar se huis het afgebrand tot op die grond. 
Die munisipaliteit het niks gedoen om hulle te help nie. 
Kan hulle nie soort van 'n ramp fonds stig wat mense in 
sulke gevalle kan help om net weer op hul voete te kom 
nie? 

 Die mense wat op ander mense se yard bly moet klomp 
geld betaal vir die eienaars. 

 Kinders is baie gehok in die klein huisies, want die kinders 
het nie vryheid om buite te beweeg nie. Hier is niks om te 
doen nie en klomp skollies. 

Privaatheid Riebeek  Negentig persent van ons huise in Riebeek Kasteel het 
nie privaatheid nie, want jy bly met jou ouers en huise het 
net 1 vertrek en kinders sien en hoor alles. 

 As iemand 'n hok wil opsit word dit gestop. Hulle het die 
grond en huise verklein sodat jy nie 'n hok kan opsit nie. 

8.17 

Gesondheidsorg: 
3.2 

Area Rede 
P-

Indeks 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Riebeek  Die susters is baie stadig by die kliniek. Hulle stap op en 
af en doen niks nie. Hulle vat twee ure lunch. 

 Jy kom al 6:00 by die kliniek aan dan word die hekke eers 
7:30 oopgemaak. 

 As jy binne kom help hulle nog eers gister se mense. 

 As hulle familie kom dan help hulle eers vir hulle. 

 My kind het verskriklike hoë koors gehad en is amper 
dood van wag. As jy stres dan sit hulle jou uit en weier om 
jou te help. 

9.77 
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 Hulle gee verkeerde medikasie vir mense - 'n TB pasiënt 
kry sommer hoë bloed pille. 

 Ons soek mense van 'n ander plek om daar te werk, want 
hulle is onbeskof met hulle eie mense. 

 Hulle gee verkeerde medikasie 

 Hulle sê jy moet 08:00 kom, dan is hulle nie te sien nie en 
jy wag en hulle stap op en af. 'n Vrou al gesterf hier van 
wag. 

 Dienslewering baie swak - almal gaan gelyktydig op lunch 
dan is die kliniek vol vir een en 'n half uur. 

 Dokters en susters wat hier werk het mediese fondse en 
gaan na die dokter in dorp. Hulle worry nie oor ons nie. 
Hul familie gaan na Medi Clinics, so hulle het nie 'n gevoel 
vir ons nie. 

 Die personeel neem nie hul werk ernstig op nie - hul werk 
met mense se lewens. As jy sê jy is allergies vir penicillin 
spuit hulle jou nog steeds in. 

 Die dokter sien net 10 mense per dag. Susters sien net 25 
mense al is daar 40 mense. Ek het my kind 08:00 geneem 
vir Vitamin  A , 15:30 toe hul my help se hulle daar is niks 
voorraad nie. 

 Die staff moet ophou maak asof hulle ons 'n guns doen, 
hulle word via belasting van ons betaal. Hulle moet meer 
vriendelik en compassionate wees as ek siek is. 

 Personeel is baie min. Kan gesondheidpersoneel nie ver-
groter nie? 

 Persone moet heeldag sit en dan word hulle gesê hulle 
moet volgende dag terug kom. Daar is net 1 dokter wat 10 
persone op 'n dag kan sien. Jy moet wag vir 3 maande om 
'n dokter te sien. 

 Waarheen gaan ons as ons gemeenskapprobleme soos 
dit wil oplos? Ons weet nie met wie om te praat nie. 

 Ons wag al vanaf 6:00 in die oggend, dan word die hek 
eers 8:00 oopgemaak.  

 Ons moet wag in die reën. 

Sanitasie: 2.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Dreine / Stormwater 
/ Sloot 

Riebeek  As jy 'n verstopping of oorvol drein rapporteer vat hulle 5-
10 ure om die lorrie te stuur. By die wit dorp neem die 10 
minute om trok te stuur. 

 Hulle kyk na die colour van ons wange voordat hulle iets 
doen. 

 Die munisipaliteit moet die rioolstelsel upgrade. 

 As die drein dit pop is dit oop en riool loop in ons straat. 
Dit stink vreeslik. 

9.17 

Riool / Riool dam Riebeek  Die kinders swem in die dam en ons is bang die kinders 
kan verdrink. Dit staan net so oop. 

 Hoekom kan hulle nie 'n swembad vir ons bou nie? 

 Die vlieë vlieg tot in my huis. Chemicals was ingegooi, gif 
in damme en dit was vir 'n tydjie weg maar doen dit meer 
gereeld. 

 Die stank is nie lekker nie. 

 Die riool in die wit dorp word na die bruin gedeelte vervoer 
en daar gedump. 

8.71 

Toilette / Publieke 
toilette 

Riebeek  Ons benodig publieke toilette omdat mense sommer kom 
klop aan jou deur en vra of hulle jou toilet kan gebruik. 

 Ons toilette is buite die huis in die hoek van die erf. 

 Die munisipaliteit het ons 5 jaar gelede al belowe dat hulle 
vir ons badkamers gaan aanbou, maar niks het gebeur 
nie. 

 Baie mense gebruik hulle huise as versekering by die 
banke. Ons kan dit nie doen nie omdat ons huise nie oor 
badkamer beskik nie. Wat moet ons nou doen? 

9.04 
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Water: 6.4 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 4.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Winkels     

Energie: 6.6 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Riebeek  Die winkel waar ons krag koop laat ons nie toe om net 
krag te koop nie. Jy moet 'n brood en nog ekstras koop 
voordat hy krag aan jou verkoop. Hy sit ook 'n ekstra rand 
by elke stukkie krag wat jy verkoop. 

 Die krag trip alewig en dan moet ons 'n uur wag vir ES-
KOM om uit te kom. 

 Baie mense betaal nie krag nie. Hulle steel krag en ons 
moet betaal - dis mos unfair. 

8.63 

Sonverwarmers Riebeek  Dit is kragbesparing en net meer gemaklik as om elke 
keer potte water op te sit om te gaan was. 

 Mense het al hoeveel keer opnames kom doen maar niks 
het daarvan gekom nie. Daar is geen kommunikasie oor 
die geysers nie en die geysers was aan die mense belo-
we. 

 Twee jaar terug was vorms ingevul vir solar geysers maar 
tot op hede het niks gebeur nie. 

 Dit is 'n belangrike kostebesparing aangesien ons 'n arm 
gemeenskap is. 

5.05 

Inkomste: 2.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Riebeek  Hier is baie mense met graad 12 maar hulle kry nie werk 
nie. 

 As jy nie iemand ken nie kry jy nie die job nie. 

 Hulle stel net familie van die raadslid aan. 

 Ons soek werk by Munisipaliteit maar kry nooit werk daar 
nie. 

 Inligting oor geleenthede vir werk moet na gemeenskap 
toe kom. Ons hoor nooit daarvan nie. 

 Net 'n klein groepie uitverkorenes het toegang tot inligting 
oor werkgeleenthede. 

 Ons kyk net na die koerantjie. Dis al bron van inligting wat 
ons vir werkgeleenthede het. 

 Ons het nie hier 'n sentrale punt vir inligting vir werkskep-
ping nie. 

 Alles gaan hier na die verkeerde mense toe. 

 Werkskepping loop dood na 4-5 maande en dan? 

 Ons het gehoor die werkskepping gaan terug Kaap toe. 
Ons gaan nie meer geld daarvoor kry nie. 

 Hier in Chatsworth werk die vrouens en mans babysit die 
kinders. 

 As werk beskikbaar is, is dit in die Gazette. Hulle moet on 
ons area ook adverteer, byvoorbeeld by die SPAR kan 'n 
kennisgewingbord wees. 

 Hier het al verskeie mense vir werk aansoek gedoen, 
maar hulle word nie aangestel nie. 

 Wanneet kontrakte vir konstruksie toegeken word is dit  
alewig well-established contractors - net een side of eco-
nomy word gevoer. 

 Emerging businesses word nie geleenthede gegee nie. 

 In hierdie vallei is dit predominantly druiwe/wyn area. Hier 
is geen black/coloured farmers nie want they don’t get to 
be managers. We will stay at the bottom. 

 PPC retrenchments wat plaasgevind het gaan nie goed af 

8.33 
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in die area nie. Dit maak die werkloosheid net groter hier. 

 Werkgeleenthede word nie gegee aan mense van Rie-
beek Kasteel nie - hul neem altyd mense van plekke soos 
Wolseley. Hulle moet ons people empower. 

 Vir die jobs wat Swartland Munisipaliteit beskikbaar het, 
kry Malmesbury en Abbotsdale se mense. Niemand uit 
Riebeek Wes word aangestel nie. 

 Hulle kyk na ons ouderdom en dan stel hulle ons nie aan 
nie. Dis verkeerd - don’t judge a book by its cover! 

 Meeste van ons jonger mense wat hier is, is drop-outs - al 
die werke vra matriek. 

 Die ding is die mense weet nie wat in daai jongmense is 
nie. 

 As jy werke soek vra die mense 5 jaar experience. Maar 
hoe moet ons experience kry as niemand ons wil aanstel 
nie? 

 Meeste van ons mense het die ervaring, maar nie die pa-
piere nie en word dan minimaal betaal. 

 Gee vir ons programme hier wat ons jongmense kan skill. 

 Ons kan gebruik maak van ons local FET college. Gee 
ons learnerships van die munisipaliteit - jy kry 'n stipend 
en experience en jy lok baie jong mense hierheen. 

 Werkloosheid is 'n groot probleem hier. Hier sit baie matri-
kulante by die huis sonder werk, 

 Ons met opleiding kry in entrepreneurskap. Ons moet 
gehelp word om opleiding te gee vir jongmense. 

 Ons benodig finansiële ondersteuning vir klein besighede 
hier. 

 As jy 'n crèche wil begint moet jy hier baie betaal om die 
plek in stand te kry. Dis anders as op die ander dorpe. 

 Hoekom kon local persone nie die huise bou nie? Hoekom 
moet ASLA al die huise bou? 

 Hoe skakel Swartland in met ons gemeenskap? 

 Hier is geen plek om jouself te bemark nie. 

 Hoekom moet persone van ver kom om paaie en gras te 
sny? Ons mense kon mos gebruik gewees het. Dan kry 
ons mos werke. 

 Ons het ook kundiges hier in ons dorp. 

 Hier is werkloses wat werk soek, maar dit is alewig Mal-
mesbury se mense wat die strate kom vee of verf. Ons 
mense kan dit mos maar self doen. 

 Ons kry nooit die inligting betyds nie. As ons sien is ie-
mand/kontrakteur lankal aangestel 

 Werkskepping kan geskied, maar die raadslid sorg net vir 
sy familie vir werk. 

 Dieselfde persone van Malmesbury kry al die afgelope 3 
jaar die kontrak en dan subkontrakteur die raadslid sy fa-
milie. 

 Ons matrikulante doen al aansoek vir werk maar is onsuk-
sesvol. 

 Baie enkelouers in die Riebeek werkloos. Die werkloos-
heid syfer hier is baie hoog. 

 Mense wat aansoek doen vir werk by die munisipaliteit 
word nie dieselfde betaal nie. 

 Mense is op die databasis van die munisipaliteit gesit, 
maar word nooit werk aangebied nie. 

 Hoekom is dit so? Ons kry swaar en die munisipaliteit help 
net mooi niks. 

Beskikbaarheid van 
grond 

Riebeek  Hier is mense wat bereid is om te boer, maar kan nie 
grond bekom nie. Dis die dat ons ook nêrens kan kom nie. 

 Sny die grond op vir ons sodat ons ook iets kan plant. 

 In apartheid het die boere die grond afgevat. Ons moet 
nou dieselfde doen. Die boere is slim en werk under co-
ver. 

6.63 
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 Hier is baie mense wat varke, beeste en skape het en 
mee wil boer. Ons soek net 'n lappie grond waar ons diere 
kan wei. As hulle my varke wat nou nie ander plek het nie 
kom vat dan sit ek met niks. 

 Na 10 jaar van vra en ondersoeke het die munisipaliteit 
nog nooit weer teruggekom nie 

Opvoeding: 5.1 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Riebeek  Riebeek Kasteel het  gladnie 'n gemeenskapsaal nie. 

 Daar is genoeg grond om een op te rig, maar word nie vir 
ons een aangebring nie. 

 Al die funksies word nou in Esterhof Kleuterskool gehou. 
Funksies moet baie kere afgestel word omdat die saal 
voor die tyd bespreek was. 

 n Gemeenskapsaal kan ook gebruik word vir dansgroepe 
om te oefen of om speletjies-aande te hou. 

 Tans word die kleuterskool gebruik vir gemeenskapfunk-
sies en dit lyk nie meer in 'n baie goeie toestand nie. Dit 
word baie kere gebruik vir dans op Vrydae, begrafnis op 
Saterdae en Sondae kerk. 

 Alle ander dorpe het 'n gemeenskapsaal. Riebeek Kasteel 
het nie een nie. Al ons funksies word in die kleuterskool 
gehou. Gevolglik moet die kleuterskool elke Vrydag oppak 
as daar funksies is 

 Hier is baie kinders wat binnepoort beoefen en het dan nie 
plek om te oefen nie. Daar is oop grond, hoekom kan hulle 
nie multipurpose centre vir ons bou nie? 

 Daar is so baie mense hier wat kan bak en brou en 
naaldwerk doen. Ons kan die ander mense ook die skills 
aanleer by so 'n plek. 

 In die blanke gebied is daar 'n sentrum wat net oop staan. 
Ons het die munisipaliteit gevra of ons dit kan gebruik 
maar toe verhuur hulle dit as 'n huis uit. 

 Anderkant die spoor is dit mos 'n doodloopstraat as dit 
kom by ontwikkeling. 

 Ons het gevra vir hulp maar hulle het ons gestuur van een 
persoon na 'n ander. Die munisipaliteit verwys ons net te-
rug na die raadslid en hy doen niks. 

 die munisipaliteit moet hulp bied om vir ons kinders pro-
gramme aan te bied. Dit hou hulle uit die kwaad uit want 
hier is niks te doen nie. Veral in skoolvakansies. 

7.35 

Gemeenskapbe-
trokkenheid 

Riebeek  Computer klasse moet vir ons kinders aangebied word. 

 Alle werke vra vir rekenaarvaardighede en ervaring. Waar 
moet ons kinders dit kry? 

 Ons benodig opleiding vir die kinders om hulle 'n beter 
kans in die lewe te gee. 

 Onkundigheid heers en die maatskappy in die omtrek nooi 
die jeug om aansoek te doen vir werk. Maar, die jeug is 
onkundig oor die spesifikasies want hulle word nie daaroor 
ingelig nie. So, hulle kry nie die werke nie. 

6.00 

Skole Riebeek  Ons het 'n hoërskool in Kasteel nodig. 

 Die kinders moet soggens douvoordag opstaan om betyds 
te kom vir die bus om hulle skool toe te neem in Malmes-
bury. 

7.63 

Godsdiens: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 4.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Riebeek  Ons het niks geriewe nie en hier is niks om te doen nie. 
Die kinders gaan sit dan liewer by smokkelhuise. 

8.02 
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 As daar ten minste ontspanningsgeriewe is vir die jong-
mense sal hulle minder verkeerde dinge doen. 

 Swangerskappe gebeur so gereeld onder jong meisies 
omdat daar nie geriewe is nie. 

 Ons wil 'n swembad of biblioteek hier he sodat ons kinders 
van die strate afkan bly. 

 Hulle is baie rassisties hier by die dorp se biblioteek - ons 
moet gesig opsit en stil wees as ons daarheen gaan. 

 Riebeek Kasteel het nie eers 'n behoorlike speelpark vir 
kinders nie en ons mag nie die (sport) veld gebruik nie, dis 
alewig gesluit. 

 Die (sport) veld word vir die plaaskinders geweier. 

 Ons soek iets soos 'n fiksheidsentrum, Internet shop of 
nasorgsentrum vir kinders. 

 Ons kinders tik/drink en doen verkeerde dinge as daar 
niks is om hulle besig te hou nie. 

 Die munisipaliteit moet ons kras kom sny en ons sypaad-
jies regmaak. 

 Ons kinders wil nie meer daar speel nie want daar is niks 
parkies nie. 

 As ek nie rook/drink/club nie is hier is niks vir my om te 
doen nie. Hier is nie entertainment nie. 

 Hier is geen swembad nie. Die kinders swem in die riool-
dam en dit is gevaarlik en stink. 

 Munisipaliteit moet my help om dinge soos sport aan te 
bied/projekte aan te bied soos straat games. Ons soek 
mense wat kan help geld/aktiwiteite ko-ordineer. 

 Goed soos 'n sokkertoernooi word in ander dorpe gereël. 
Wat van ons dorp?  

 Sandeza Kamp in  Riebeek-Wes word gemis. Die kinders 
wat dit nodig het kry dit nie. As ek die skoolhoof se kind is 
kan ek gaan, anders nie. 

 Utilisation van bestaande fasiliteite. Drakenstein munisipa-
liteit neem alle dorpe en doen elke jaar 'n festival of lights 
in dorpe wat kleiner is as Riebeek-Wes. 

 Hier is eenvoudig geen youth festivals nie. 

 Die IDP van die munisipaliteit invest meer in oumense as 
in jongmense. Is  jong mense 'n prioriteit vir die munisipali-
teit? 

 As ons 'n musiekgroep soos Micasa gaan kry kan ons 
Riebeek-Wes  op die map is. 

 Die Olyffees cater slegs vir 'n sekere groep mense. Ons 
voel onwelkom daar. Riebeek se mense staan nie saam 
nie. 

 Daar is alewig clashes op die ou skoolgronde tussen die 
rugbyspelers en die sokkerspelers. Gee vir ons aparte 
sokkervelde en rugbyvelde. 

 Ons soek 'n plek waar jeug bymekaar kan kom, want op 
die oomblik soek hulle ontspanning op die verkeerde plek-
ke. 

 Ons benodig sielkunde en leiding aan ouers. Hier is 'n 
tekort aan sessies om ouers op die pad te hou in hierdie 
moeilike tye met die jeug. 

 Ons benodig 'n pawiljoen met 'n afdak. Gedurende die 
wintermaande moet die toeskouers in die reën staan. 

 Die kleedkamer vir die sportmanne staan vol met die ge-
reedskap van die munisipaliteit - selfs 'n waterkanon staan 
daar. 

 Water loop alewig in die kleedkamers in en ons gaste 
moet daar aantrek. 

 Ons het gym equipment ontvang van 'n firma en het die 
munisipaliteit gevra of ons daar 'n bietjie kan uitbrei, maar 
het nog niks van hulle gehoor nie. 

 Ons kinders speel in die pad, dis al plek wat daar vir hulle 
is. 
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 Riebeek het baie padvarke en daar is nie 'n veilige plek vir 
die kinders om te speel nie. Een van die kinders sal nog 
omgery word in die pad. 

 Die Good Hope rugbyklub het eksklusiewe gebruik van 
sportveld. Dis nie reg nie. Wat van die ander mense? Ons 
woon mos ook hier. Al wil jy persoonlik daar gaan oefen 
moet jy eers 'n brief skryf aan die rugbyklub om daar te 
oefen. 

 Die sportgeriewe moet nie net vir rugby voorsiening maak 
nie, maar ook vir krieket, sokker netbal wees en 'n gebou 
vir gimnastiek wees. Dit sal ons kinders van die straat af 
hou. 

 Die munisipaliteit moet ons veld gelyk maak sodat die 
nuwe veld kan rus. Ons het met die munisipaliteit gepraat 
maar hulle het nou nog nie teruggekom nie. 

 Omhein ons veld. Ons word nie deur die rugby unies ge-
keur nie omdat ons veld nie omhein is nie. So, ons kan nie 
hier wedstryde aanbied nie. 

 Die veld het nie 'n onderdak nie. Ons soek 'n pawiljoen 
daar vir die mense as dit reënt. 

Swembad Riebeek  As ons kinders wil swem moet ons Saron toe gaan. Jy 
moet geld bymekaar maak om die taxi te huur om swem-
bad toe te gaan. 

 Baie kinders hardloop berg toe om by die boer se dam te 
gaan swem en dis gevaarlik. Daar is nie toesig nie. 

6.00 

Befondsing Riebeek  Daar is 'n dansgroep maar hulle kleredrag is tans skool-
klere en persone maak beloftes van befondsing, maar 
kom dit nie na nie. Wat moet daar gedoen word om be-
fondsing te kry? 

 Hoe ver strek die Swartland Munisipaliteit? Ons weet nie 
met wie om te praat nie. Hoeveel seksies het hulle, wie 
spreek wense toe vir gemeenskap? 

9.71 

Omgewing: 7.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Riebeek  Ons het gevra vir wheelie bins maar niks weer gehoor 
daarvan nie. 

 Die blou bakke wat in die strate staan word so min skoon-
gemaak. Die mense gooi dan sommer hulle vullis langs-
aan die drom. Hulle moet draad om die bakke span sodar 
die vullis nie weer na ons huise waai nie. Dis oral vullis 
hier as die wind waai. 

 Al die ander kleiner dorpies het almal wheelie bins, hoe-
kom kan die munisipaliteit ook nie vir ons sulkes gee nie? 

 Die mopgat is te vêr vir ons om ons vullis daar te gaan 
dump. Hoe moet ons dit daar kry? 

 Daar is net een vullisbak en baie vullis waai rond wanneer 
die bak vol is. 

 Hulle het dromme belowe maar het nog nie gebring nie. 

 Die vullis wat ons tans in die sakke het word deur die 
honde stukkend gebyt en dan strooi die vullis op die gras 
en sypaadjies. Ek het nie altyd geld om swartsakke te 
koop nie. 

 Die munisipaliteit het ons belowe hulle gaan vir ons whee-
lie bins gee. Waar is dit? Die vullismense vat nie die ou-
tydse swart drom nie omdat hulle sê dis te moeilik om dit 
in die trok te tip. Nou los hulle ons vullis net. 

9.23 

Welsyn: 3.9 Area Rede 
P-

Indeks 

SASSA pensioen 
uitbetaling 

Riebeek  Baie mense kla dat hulle nie volle geld ontvang nie. 

 Die kaarte word sommer net daar gesteel. 

 Daar moet strenger reëls toegepas word wanneer geld 
ontvang word. 

8.63 
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Maatskaplike wer-
ker / Welsyn 

Riebeek  Daar is baie probleme in Riebeek Kasteel met kinders wat 
nie huise het nie en welsyn maak niks. 

 Kinders bly op die strate of word na huis gestuur waar 
daar baie probleme is. 

 Ons benodig iemand betroubaar om te help met sosiale 
probleme. 

8.63 

Transport: 2.4 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Riebeek  Ons het net transport Malmesbury en dis nie altyd beskik-
baar nie. Die taxi is 'n privaat eiendom en dit kos R35 na 
Malmesbury. Ons soek busse na ander plekke ook. 

 Ons soek transport wat geskik is vir gemeenskap, veral as 
hulle na kompetisie wil gaan en dit is in die meeste gevalle 
skoolkinders. Ons soek iets soos 'n gemeenskapvoertuig. 

9.29 

Paaie / Verkeer Riebeek  Die paaie word net gelap en dan minder as 'n maand is 
daai gat net weer daar. 

 Hulle moet die paaie behoorlik regmaak en nie net patch 
nie. Mense hop in die strate as jy daar ry. 

 Die munisipaliteit kan ten minste ook net stopbordjies 
aanbring in ons strate. Die mense stop nie omdat daar 
geen tekens is nie. 

 Ons benodig speedbumps ook. Die karre ry verskriklik 
vinnig in die strate. Ons is bang hulle ry ons kinders dood. 

 Daar is ook nie eers randstene nie. Die modderige water 
loop uit die strate tot in onse huise. 

 Die munisipaliteit het name van strate verander. Ek woon 
al 50 jaar in Riebeek-Wes. Wie het hulle geken in die pro-
ses om die name te verander? Die straat Smutsstraat is 
een lang straat, maar waar dit die begin van die bruin ge-
deelte is, is dit Profection straat. 

 Koegelenbergstraat, Sendingstraat, Appolisstraat is almal 
grondpaaie. Hulle verwys jou alewig na iemand anders as 
jy gaan kla, maar die ouer mense wil nie meer fight nie.  

 Toe dit election tyd is, toe het hulle groot borde opgesit 
om te sê hulle gaan pad teer "in opdrag van burgermees-
ter". Slegs een pad geteer. 

 Hulle maak nie die pad reg nie, hul gee ons liewer speed-
bumps. Hulle maak speedbumps op 'n plek waar niemand 
bly nie. 

 Die lui ouens van die munisipaliteit vat net bietjie teer om 
dit toe te maak en binne 'n maand is die gat weer oop. 

 Hulle is elke dag daar bo in die wit dorp om aan die paaie 
te werk, maar nooit hier nie. 

 Die buitelanders kan die munisipaliteit aanvat omdat hulle 
geld het. Ons wat nie geld het nie moet maar net suffer. 

 Ons paaie kan gevaarlik wees, veral as dit nat is. 

 As daar die bodorp 'n probleem is word dit dadelik toege-
maak. Hier doen hulle niks. Ons strate is vol klippe en 
daar is sand op die teerpaaie. Persone wat die strate vee 
doen nie hulle werk reg nie. 

 Daar is nie genoeg drein gate nie. Die strate verspoel en 
as dit reën veral in storms. 

 Dit is belangrik om te weet hoe ons mekaar kan help. 
Niemand praat met ons nie, so ons weet nie. 

 n spoedwal is baie belangrik in Esterhof. Naweke maak 
hulle asof ons strate 'n resiesbaan is en 'n stopstraat gaan 
nie 'n verskil maak nie. Spoedwalle gaan die spoed breek. 

 Daar moet eers iets gebeur voor ons munisipaliteit rea-
geer. Die gemeenskap praat met die drivers maar hulle 
hoor nie. Ons vra die munisipaliteit vir hulp. 

6.94 

Veiligheid: 2.2 Area Rede 
P-

Indeks 
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Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Riebeek  As jy bel vir iets kom hulle eers vyf ure later om jou te 
help. 

 Ons het nou al geleer om te lieg en te sê dis dood sodat 
hulle net kan kom. 

 Baie kere is die polisiemanne wat die vên bestuur dronk. 

 As hulle smokkelhuise gaan skud dreig hulle die mense 
om hulle 'n kis te gee of hulle gaan piemp hulle. 

 As hulle 'n oproep uit die wit gebied uit kry dan reageer 
hulle gou. Hulle kyk na die kleur van jou wange. Hulle be-
handel nie almal dieselfde nie. 

8.74 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Riebeek  Hier en daar is daar Kersliggies en jy hoor gereeld mense 
was aangerand. 

 Mimosa straat is baie donker. Daar is maksimum twee 
ligte in die straat waarvan een gedurig af is. 

 n Lig was in julie maand reggemaak na dit vir 13 jaar net 
dood gestaan het. 

9.20 

Brandpad / Brand-
weer 

Riebeek  Elke somer brand 'n gedeelte van die veldjie by die ASLA 
huise. Die munisipaliteit moet die pad skraap sodat die 
brande nie kan versprei nie. 

 Mense se huise het al so afgebrand daar en niemand help 
hierdie mense om weer op die voete te kom nie. As ons 
huise brand waarnatoe gaan ons dan? 

9.04 

    

Algemeen: Bestuur    

Kommunikasie  Riebeek  Munisipaliteit kommunikeer nie met die gemeenskap nie. 

 Hulle kom net uit na die gemeenskap wanneer vergade-
rings gehou word. 

 Daar is geen kommunikasie tussen die munisipaliteit en 
die gemeenskap nie. 

 Hulle doen hulle eie ding en vra nie die gemeenskap se 
insae nie. 

 Daar was persone wat rekeninge gekry het wat duisende 
rande moet betaal het, maar niemand verduidelik nie. 

 Baie persone is ongeletterd en moet dinge verduidelik 
word. Daar is nie inligtingsessies nie. 

 Inligting moet duidelik deurgegee word aan die mense van 
Riebeek Kasteel. Hulle skryf klein letters op die kennisge-
wing in Malmesbury. 

 Ons kry net inligting in die ou koerantjie. Die nuusbrief wat 
met die rekeninge kom praat net van tariewe wat opgaan.  

 Die munisipaliteit moet ook inligting oor werk in die briewe 
plaas. 

 Malmesbury se mense word aangestel om werk hier in 
ons plek te kom doen. Ons kan mos self in diens geneem 
word. Die werkloosheid is hoog hier. 

 As ons klagte deurgee aan die munisipale kantore in Rie-
beek Kasteel, dan word jy alewig teruggewys na Malmes-
bury toe. Munisipale amptenare moet meer behulpsaam 
wees. 

 Foutiewe rekeninge word aan almal deurgegee. Slegs 
sommige se rekeninge was reggestel. Indien die munisi-
paliteit weet daar gaan sulke foute wees moet hulle vroeg-
tydig so aan ons dit kommunikeer. 

10.00 

Diversiteit / Olyffees 
/ Inkommers 

Riebeek  As ons partytjie en lawaai maak in die saal bel die wit-
mense die pizzas en hul kom onmiddelik. Maar as die Olyf 
Fees gehou word en die musiek speel kliphard in die tent 
by Allesverloren gebeur daar niks. 

 As ons klagtes indien oor geraas en daarvoor bel, kom 
niks daaruit nie. 

 Die pryse is te hoog vir ons om dit ook by te woon. 

 Die munisipale polisie target net die bruines en hunt ons 

10.00 
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en nie die witmense tydens die fees nie. 

 Die mense hanteer die rassistiese kwessies verkeerd hier, 
veral tydens de olyffees. Dan moet ons nie gesien word 
nie. 

 As ons partytjie en lawaai maak in die saal, bel die wit-
mense die pizzas en hul kom onmiddelik, maar as die 
Olyffees gehou word en die musiek speel kliphard in die 
tent by Allesverloren gebeur daar niks. As ons klagtes in-
dien oor geraas en bel kom niks daaruit nie. 

 Hier is nooit eenheid in die gemeenskap van Darling nie. 
Dinge word altyd apart gedoen.  

 Hier is nie samehorigheid nie. Die munisipaliteit doen niks 
daaraan nie. 

Raadslid / Toegank-
likheid 
 

Riebeek  Ons soek 'n ander raadslid vir Riebeek Kasteel wat 'n ge-
voel vir ons het. Hy groet nie eers vir ons in die straat nie. 
Hy stel nie belang in ons nie. 

 As ons die raadslid vra wat van die vullisdromme en gey-
sers wat hy aan ons belowe het, sê hy net niks nie. 

 Enige werk wat hier in Kasteel gedoen word, word net 
deur sy familie gedoen. 

 Ons word nie toegelaat om in die komitee vergadering te 
praat nie. Jy moet net stil bly en jou mond hou. 

 Waarvoor is die raadslid daar? Hy ry duur goed en gee nie 
'n hel om oor die gemeenskap nie. 

 Hy moet mos darem aan die raad verslag doen oor wat hy 
waar doen, maar watter verslae kan hy skryf as hy niks 
doen nie? Hy hou nooit meetings nie ons weet niks wat 
aangaan nie. 

 Die raadslid staan ons af as ons probleme het. Veral met 
die kleuterskool probleem waar ons water rekening R34 
000 was. Toe ons om hulp vra, toe se hy net ons moet be-
taal, wetend dat die kleuterskool het nie eers geld om die 
personeel te betaal nie. 

9.80 
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10.2 C-INDEKS: Yzerfontein 
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Yzerfontein C-Index 

Behuising: 9.0 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Gesondheidsorg: 
3.5 

Area Rede 
P-

Indeks 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Yzerfontein  Veldbrande is grootste gevaar hier in Yzerfontein. 

 Hier moet brandweermense opgelei en toegerus word wat 
die brande kan keer. Die inwoners is nie altyd hier om hul-
le huise teen veldbrande te beskerm nie. 

 Hier is wel beperkte kliniekdienste op Donderdae by ge-
meenskapsaal. 

 Hier is 'n dokter, maar IS nie na-ure beskikbaar nie. 

3.00 

Sanitasie: 6.0 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Water: 10.0 Area Rede 
P-

Indeks 
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Voedsel: 3.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 8.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Inkomste: 2.0 Area Rede 
P-

Indeks 

    

Opvoeding: 1.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Skole Yzerfontein  Hier is al hoe meer jongmense wat jong kinders het. Ons 
moet elke dag Darling toe ry vir skoolgeriewe. 

 Hier is 'n behoefte aan 'n kleuterskool. 

 Mense ry met hulle voorskoolse kinders Darling en Lan-
gebaan toe. 

 Vervoergeleenthede vir die kinders van Yzerfontein na 
kleuterskole en skole is maar dun. 

4.25 

Biblioteek Yzerfontein  ACVV het 'n biblioteek hier,  maar dit is maar karig toege-
rus.  

 Mense hier in Yzerfontein is ouer en soek nog papierboe-
ke - nie elektroniese boeke nie. 

 Darling het twee munisipale biblioteke en ons niks. 

 Hie is 'n algemene behoefte aan die beskikbaarheid van 
boeke in die dorp. 

 Ons moet die leeskultuur aanmoedig onder jongmense, 
ook gedurende vakansietye met sy besoekers. Die lees-
kultuur gaan agteruit. 

6.00 

Godsdiens: 3.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 4.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Yzerfontein  So 'n park kan met 'n trimpark gekombineer word vir ouer 
mense en besoekers soos in Groenpunt. 

 Daar is geen onderhoud by die baby pool (getypoel) nie. 

 Hier is 'n algemene behoefte aan rekreasie vir oud en jonk 
en besoekers tydens vakansies. 

5.25 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Yzerfontein  Hier is 'n behoefte aan 'n muurbalbaan. 

 s'n Swembad vir jonk en oud is nodig. Vakansiegangers 
swem nie in die see nie, dis te koud. 

 Kinders moet swemlesse kry om hulself te kan help in die 
water. Ons moet melkbos toe ry om kinders te leer swem. 

 Die swembad by die sportklub is nie toeganklik vir almal 
nie. Dis ook langs die kroeg. 

5.50 

Museum Yzerfontein  Yzerfontein het 'n ryk geskiedenis en dit moet gekoester 
word. 

 n Museum moet die area bekendstel aan besoekers and 
ander belangstellendes. 

 Die museum kan klein begin as 'n narratief. Die omgewing 
en sy inwoners het baie stories. 

 Die inwoners het baie kennis wat verlore gaan as ons dit 
nie bewaar nie. Alle gemeenskappe het 'n nalatenskap - 
dis belangrik vir volgende geslagte. 

 Hier is byvoorbeeld interessanthede soos kalkoonde en 
unieke plantegroei. 

5.75 
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 Hier kan moontlike ondersoek gedoen word en inligting vir 
'n museum versamel word. 

 Dit moet 'n lewende museum wees - leef nou in die mo-
ment en kyk ook vorentoe. 

Omgewing: 6.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Bome in strate / 
Omgewing  

Yzerfontein  Die pad se randsteen is te hoog. Skilpaadjies val in 
stormwater of hulle val van die randsteen af en lê dan op 
hulle rug en gaan dood. 

 Daar moet 'n sif oor die stormwater afloop geplaas word 
sodat hulle nie daarin kan val nie. 

 Ons bokkies word minder omdat werkers en bouers hier 
oor slaap en die eet skilpadjies, bokkies, hase en fisante 
eet. Hulle gooi ook rommel op nabure oop erwe. 

 Die bouers moet nie hulle werkers hier laat oor slaap nie 
want hier is nie geriewe vir hulle nie. Die inwoners ken 
hulle nie en voel onveilig. 

9.00 

Welsyn: 3.0 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 2.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Yzerfontein  Hier word vervoer vanaf Darling na Yzerfontein vir die 
werkers benodig. Hier is nie oornag geriewe nie. Dit is 
duur (R40 retoer) vir werkers om in Yzerfontein te kom 
van Darling af. 

 Die bus loop net op Saterdae. 

5.50 

Paaie / Verkeer Yzerfontein  Die swaar trokke van bouery (Atlantic drive) verniel ons 
paaie. Andersins is die paaie in 'n redelike toestand. 

 Daar is verkeersprobleme by die SPAR. Mense reverse in 
mekaar vas. 

3.00 

Veiligheid: 5.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Boubeheer / Bou-
planne 

Yzerfontein  Hier moet wetstoepassing wees van mense wat rond 
hang. Die bouers moet verantwoordelikheid vir hulle wer-
kers neem. 

 Die mense wat hie kom werk skep 'n veiligheidsrisiko vir 
die inwoners. 

8.00 

Halfgeboude huise / 
Onbewoonde erwe 

Yzerfontein  Rondlopers slaap oral oor en gebruik die publieke fasilitei-
te (strand toilette). 

 Die gebied word nie ordentlik gepolisieër nie. 

 Hulle moet omsien na die misbruik van die fasiliteite en 
veiligheid by die publieke toilette. Hier is mense wat in die 
toilette slaap. 

 Veiligheid is 'n probleem, veral vir vroue wat alleen bly. 

6.50 

    

Algemeen: Bestuur    

Munisipale diens-
lewering 

Yzerfontein  Inwoners het self fasiliteite voorsien en munisipaliteit moet 
dit net onderhou. Hulle doen dit nie. 

 Die rolbalbaan is nie deur munisipaliteit gebou nie en word 
ook nie deur die munisipaliteit onderhou nie. Dienste vir 
die rolbalbaan is maar dun. Dit kort water om dit ordentlik 
in stand te hou. Ander plekke in Swartland se sportgerie-
we word deur die munisipaliteit onderhou. 

 Ons munisipale tariewe hier is hoog en ons kry nie die 
dienste daarvoor nie. Die geld gaan uit Yzerfontein uit. 

6.00 
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10.3 C-INDEKS: Darling 
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Darling C-Index 

Behuising: 4.3 Area Rede 
P-

Indeks 

 Darling  Hier bly baie mense in hokke en Wendy-huise. Dis onvei-
lig. 

 onveilig 

 Wendy huise 

 Die gesinne brei uit en dan word die huis of hokkie te 
klein. 

 Hier is mense wat huise gekry het en dan verkoop hulle 
weer die huis vir geld. Hulle maak misbruik van die huise 
wat gegee word. 

 Hier het die verkeerde mense al huise gekry. Hulle is op 
die waglys, maar die regtige behoeftige mense kry nie 
huise nie. 

7.43 

Gesondheidsorg: 
3.3 

Area Rede 
P-

Indeks 

 Darling  Ons moet lank wag vir ambulansdienste. Hier is ambu-
lansvervoer beskikbaar, maar mense moet Malmesbury 

7.51 
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skakel. 

 Ons het 'n nommer nodig vir direkte skakeling want die lyn 
is altyd beset en jy wag lang tye. 

 kinders raak in nag siek, het nie geld om Moorreesburg 
toe te ry nie 

 wag soms 1-2 ure vir ambulans 

 kliniek se diens is baie swak - sit ure en is siek voordat 
gehelp word 

 R300/R400 uithaal om jou kind by hospitaal te kry 

 kan nie kind besoek as hy in hospitaal is nie 

 naaste hospitaal is te ver 

Sanitasie: 4.1 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Water: 6.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 5.6 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 3.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Darling  Hier moet ons ver loop om krag te koop. Die oumense kan 
nie loop om krag te koop nie. 

 As jy laat in die aand wil krag koop moet jy ver stap. Men-
se werk bedags en die kooppunte maak te vroeg (8:00h) 
toe. 

 Sommige mense kry oumens pensioen en pay nou bv. die 
11de van die maand en as hulle aan die einde van die 
maand kon pay nie, dan word hul krag afgesny. 

 Darling-Oos se mense moet dorp toe stap of ry om by 
munisipaliteit informasie te kry of rekeninge te betaal. Ons 
moet 'n inligtingkantoor en betaalpunt hier kry. 

3.84 

Inkomste: 3.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Darling  Die meeste jong kinders hier het nie werk nie dan gaan 
steel hulle om nice times te hou. Hulle beland dan in tron-
ke en as hulle uitkom is dit dan erger. 

 Die jongmense sit op strate opsoek na iets en dan verkeer 
hulle in verkeerde dinge. 

 Hier was al sterftes deur middel van dwelms gewees. 

 Die ouers het nie altyd geld om hulle kinders verder te laat 
gaan leer nie. 

 Die tye van werk hier is ook nie altyd permanent nie. 

 Ons kinders wil nie op die lande of in die paaie werk nie. 
Hulle soek beter geleenthede. 

 Hier is baie kinders met matriek en die ouers het nie geld 
om hulle verder te laat gaan leer nie. Nou sit hulle by huis. 
Dis nie goed nie. 

 Ons mense gaan soek werk maar kry nie werk nie. Die 
meerderheid van mense is by huis, kinders moet eet, sop-
kombuis maar moet in die aande ook eet. 

 As die munisipaliteit werk adverteer hoor die jongmense 
nie daarvan nie en net die munisipaliteit se families kry 
werk. 

 Hulle moet vir jou baie goed ken voordat jy werk sal kry,  
bv. 'n broer se kind wees. 

 Wanneer tenders toegeken word, moet daar van plaaslike 
arbeid en kundigheid gebruik gemaak word. Hulle gebruik 
nie ons mense nie. So kan hulle die werkloosheid aan-

7.05 
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spreek. 

Opvoeding: 4.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Darling  Ons jongmense verval in dwelms en drank. Ons het 'n 
plek vir indoor krieket en sokker nodig om ons kinders van 
die strate af te hou.  

 Die biblioteek se Internet is useless en geen mens binne 
halfuur navorsing doen nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme wat ons mense kan 
bemagtig om vir werk aansoek te kan doen. 

 Hier kan ook sessies by die sentrum aanbied word vir 
dwelms gebruikers. 

 Ons werkloses moet help kry om hulle se CV’s op te stel. 
Dit moet gratis wees want ons het nie geld om ander 
mense daarvoor te betaal nie. 

 Ons benodig opleidingsprogramme om vaardighede vas 
te lê. 

 Darling fokus se sentrum is nie doeltreffend nie. Byvoor-
beeld, computer klasse moet R40 voor betaal word. Waar 
kry ons die geld? 

9.30 

Jeugsentrum Darling  Die biblioteek moet oopbly sodat kinders in die aand daar 
kan studeer. Somtyds is omstandighede nie so goed by 
die huise nie en kan kinders nie leer nie. 

 Daar moet sekuriteit en toesighouding ook wees as hulle 
daar kan studeer. 

3.40 

Skole Darling  Hier is baie dropouts omdat die skool slegs gaan tot graad 
9. 

 As jy wil verder gaan moet die leerders in Malmesbury of 
Atlantis skoolgaan. Daar word hulle maklik blootgestel aan 
verkeerde dinge. 

 Daar sal beter skoolbywoning wees as die skool hier ge-
bou word. 

 Ons kinders travel vroegoggend na ander hoërskole en 
sommige moet oorbly. Hulle is dus nie in hul ouerhuis nie. 

 Dit vat baie geld as jy skool toe moet travel en oorbly. As 
ouers skoolvergadering moet bywoon moet hulle ook tra-
vel. Dit kos alles ekstra geld. 

6.34 

Kleuterskool Darling  Ouers en die groter kinders gee nie om vir hul kleuters om 
nie. 

 Dit sal aan die kleuters geleentheid die bied om beter op-
voeding te ontvang. 

 Dit sal ook 'n veilige hawe vir kinders wees omrede die 
hekke dan gesluit word. 

6.25 

Langtermyn be-
planning 

Darling  Hier is geen longterm planning nie. On moet na program-
me wat kyk na waardes ontwikkel. 

 Mense hier word geïsoleer om te lewe slegs binne Dar-
ling. 'n Posbus nie genoeg vir blootstelling nie. 

 Ons benodig 'n burgerfonds vir verdere studies vir jong-
mense wat moet werk kry. Ons jonger geslag moet gaan 
studeer sodat beter dienste gelewer kan word. 

 Hier moet langtermyn werkskepping gedoen word. 

7.13 

Godsdiens: 4.1 Area Rede 
P-

Indeks 

Kerk Darling  Hier is baie groepies wat kerk hou. Ons soek grond vir 'n 
kerk sodat ons 'n formele struktuur kan bou. 

 Darling het uitgebrei, maar nooit kerkgrond beskikbaar 
gestel nie, terwyl kerke in Darling dienste aan gemeen-
skap lewer. 

 Die tender (geld) vir 'n kerkgebou is toegestaan aan ge-
meente in Khayelitsha. 

5.80 
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 Hier is 13 000 mense in Darling, tans 10 gevestigde kerke 
en 70 ander kerke. Net 2000 mense gaan kerk toe. Die 
dwelms onder die jongmense is die oorsaak daarvan. 

 Ons benodig 'n multi-purpose sentrum waar mense met 
die Woord bedien kan word. Nessie en Darling Fokus 
doen goeie werk, maar kerke moet groter rol in die ge-
meenskap speel. 

 Hier is nie 'n fasiliteit waar daar met tik-verslaafdes ge-
werk kan word nie. Hulle moet in die huis akkommodeer 
word en die familie word aan hulle blootstel. 

 Hier is genoeg grond in Darling om vir kerke en 'n crèche 
beskikbaar te stel. 

Ontspanning: 5.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Darling  Jonger kinders benodig speelterrein om hulle uit die drugs 
en moeilikheid te hou. 

 Ons benodig sportaktiwiteite om ons kinders besig te hou. 

 Ons benodig tennisbane vir die jongmense omdat almal 
speel nie rugby nie. 

 Golfbane in hierdie gebied moet ook beskikbaar gemaak 
word. 

 Ons swembad is toegemaak tot 2015 en hulle is besig met 
opgradering. Daar word chemicals ingegooi en ons kin-
ders word siek. 

 Sale moet beskikbaar gestel word vir sporte soos bv. darts 
en dominoes. Ons wil ook Christelikheid te kan beoefen 
by beskikbare sale. 

 Kinders kom in die middag huis toe en wil nie by die huis 
speel nie en die groot jongens is 'n gevaar vir kinders by 
die parkies. 

 Daar was goeie parkies, maar hulle breek dit af. 

 Hier is 'n klomp jongmense wat aktiwiteite wil reël. 

 Ons moet deur baie kanale gaan en baie geld betaal om 
bv. die sportgrond te gebruik. 

 Hier is geen geriewe vir jongmense nie. 

 Daar is 'n parkie in ASLA, maar dit het geen omheining 
nie. Dis nie veilig vir ons kinders daar nie. 

 n NGO kan dit beman en toesig oor die parkie hou, maar 
daar kom altyd elemente in die nag en breek alles af. 

 Die park by die munisipaliteit se heining is ook af. Die mu-
nisipaliteit het afgehaal maar nooit weer opgesit nie. Hulle 
het net die swings reggemaak en nooit weer gekom nie. 

3.01 

Omgewing: 7.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Darling  Hier lê die vullissakke orals rond. Die honde skeur dit oop 
en rommel lê dan die hele wêreld vol. 

 Vullis kan in drom gegooi word maar ons het nie dromme 
nie. By sommige dorpe is daar by elke huis 'n drom. Dis te 
duur vir ons om dromme te koop. 

 Ons moet wheelie bins kry, veral in die Kleurlinggebied. 

 drom te duur om self te koop 

 Die munisipaliteit kan by elke wettige eienaar 'n R1 by 
rekening die rekening sit om wheelie bins te he. 

 In Atlantis kry hulle wheelie bins verniet. Hoekom moet 
Swartland betaal? Ons moet nie betaal daarvoor nie. 

 Hier maak die munisipaliteit net in die blanke gebiede 
skoon. Ons moet self ons sypaadjie skoonmaak en dan tel 
munisipaliteit nie die vullis op nie. 

 Ons sien nie die munisipaliteit in die Kleurlinggebied nie, 
jy sien hulle net in die blanke gebied. 

 In Darling-Oos dump mense vullis in oop erwe. Daar is net 
1 bin vir hele gemeenskap. 

4.36 
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Welsyn: 4.5 Area Rede 
P-

Indeks 

SASSA pensioen 
uitbetaling 

Darling  Die nuwe betaalstelsel werk nie. 

 Die ouer mense ervaar probleme met gebruik van pensi-
oenkaarte om geld te trek. 

 Die pensionarisse kan nie met kaarte werk nie. Die kaart 
word gesluk. As jy iemand stuur, dan steel hy van die 
geld. 

4.57 

Keuring vir Subsi-
dies 

Darling  Hier is huise met 'n klomp pension-mense in die huis. Ons 
benodig 'n beter keuringsproses. 

 Hier is mense wat subsidies het,  maar het TV-skottels. 

 Hier is ook baie mense wat aanbou met die subsidies, al 
kwalifiseer hulle nie meer nie. 

 Ons benodig krag-subsidie vir sekere wooneenhede waar 
oumense woon. 

8.70 

Transport: 5.1 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Darling  Vervoer is swak na Malmesbury. 

 Darling het slegs 'n SPAR en Check-in ens. Ons wil na 
ander winkels toe gaan en soek makliker vervoer na 
Blaauwberg en Atlantis. 

 Ek het al 'n klomp geld uitgee vir lift club Malmesbury toe 
as ek daar werk het. Die lift club se reëlings is nie altyd 
geskik vir jou nie. 

 Hier was nog nooit publieke vervoer tussen Darling en 
Malmesbury nie. Hier is baie mense van Darling wat in 
Malmesbury werk. Ons het jare terug 'n versoek vanaf die 
gemeenskap vir 'n taxi-rank gerig, maar dit het nooit 
plaasgevind nie. 

 plaaswerkers moet dorp toe stap en terug 

8.00 

Veiligheid: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Darling  Die posisie op Darling is vertraag. 

 Hier is baie inbrake en die polisie ry verby die kinders wat 
die inbrake doen. 

 Die polisie skiet tog soms en mense het al amper seerge-
kry. 

 Hulle gebruik speurders van Vredenburg om sake te han-
teer. Hulle ken mos nie ons mense nie. 

 Tagtig persent van die mense wat met dwelms gebruik, 
gebruik dit om weg te kom van hul probleme want dis 
maklik beskikbaar. 

 Ons mense het positiewe ontspanningsgeriewe nodig. 
Ons mense moet vriendekringe kry wat ook jongmense 
positief kan beïnvloed. 

 Ons gemeenskap benodig 'n poolklub om hulle weg van 
drugs af te laat beweeg en die misdaadsyfer te laat daal. 

9.10 

Smokkelhuise Darling  Hier is te veel smokkelhuise in Darling. Almal weet waar 
dit is. 

 Die smokkelhuise verskaf te veel drank aan jonger kin-
ders. 

 Hier gebruik ouers en kinders drank. Ouers moet eintlik 'n 
voorbeeld wees en hulle is dit nie. 

 Indien die drankwinkels nie toegemaak kan word nie, 
moet dit ten minste verminder word. 

 Die lisensiering van smokkelhuise moet toegepas word en 
so kan dit verminder word. 

 Drughuise moet uitgewis word uit Darling. 

 Hier is kompetisie tussen smokkelhuise en moorde vind 
plaas waarin onskuldige mense seerkry. 

9.50 
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Boubeheer / Bou-
planne 

Darling  Hier sit mense sommer mure op sonder bouplanne. Vra 
maar die inspekteurs. 

 vra vir inspekteurs 

 Dit is nie reg nie. Almal moet volgens munisipale reëls 
gaan. 

7.70 

Begraafplaas Darling  Ons moet die munisipaliteit R1 400 betaal vir 'n gat wat 
inval. Waar kom hulle daaraan? 

 Daar is nie ablusiegeriewe by die begraafplaas nie en die 
heining lyk aaklig. Daar is geen respek vir die afgestorwe-
nes nie. 

 Ons benodig 'n skuiling in die winter as reën. 

 Die geboutjie wat daar is word gebruik vir slaapplek. Dis 
vuil en moet plat gestoot word. 

 Ons soek uitbreiding van die begraafplaas want die be-
staande begraafplaas raak te klein. 

 Ons het 'n opsigter by begraafplaas nodig wat kan opruim 
na die tyd. 

 Die sloot daar by die begraafplaas is 'n gevaar vir die 
mense. 

6.40 

Halfgeboude huise / 
Onbewoonde erwe 

Darling  Die huis op die erf is halfpad gebou. Die raad gaan verniet 
daar skoonmaak. Dis altyd 'n gemors daar. 

 Ons kerke het aansoek gedoen om dit te gebruik, maar 
daar was weer voorrang gegee vir Malmesbury. 

 Die halfgeboude plekke is waar daar gevaarlike goed 
plaasvind. Kindertjies speel daar en word aan drugs en 
ander gevaarlike goed blootgestel. 

 Hier is 'n halfgeboude kerk wat dieselfde ondervind word. 

6.00 

    

Algemeen: Bestuur    

Diversiteit / Olyffees 
/ Inkommers 

Darling  Mense verkoop hul huise aan Nigerians dan woon hulle in 
hokkies agter in die yard. 

 Die huise word dan as huiswinkels, mobiles of vir drugs 
gebruik. 

7.38 
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10.4 C-INDEKS: Saamstaan 
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Veiligheid 

Saamstaan C-Index 

Behuising: 8.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Saamstaan  Baie mense huur die huise waarin hulle bly. Mense wil eie 
huise he want hulle voel die geld wat hulle vir huur gebruik 
kan hul eerder gebruik vir eie huise. 

 Die mense moet lank wag vir 'n huis op die waglys. Die 
swartes kry almal voorkeur en daar is regtig ander mense 
wat ook huise benodig. 

 Die swartes gebruik die huise vir huiswinkels. Die woon-
huise word gebruik vir tikhuise en drankplekke en daar is 
mense wat regtig behoeftig is en in hokke moet woon. 

 Daar is 'n groot behoefte aan nog huise in Saamstaan en 
dis veral getroude manne en vroue wat huise benodig. 

 Die munisipaliteit wil he dat die mense hulle Wendy-huise 
moet afbreek, maar hulle maak nie voorsiening vir ander 
huise nie. 

 Daar is mense wat meer as een huis het dan verhuur hulle 
die een uit, terwyl ander op die waglys geen huis kry nie. 

 Soms doen die man en vrou afsonderlik aansoek vir 'n 
huis en dan trek die vrou by die man in en dan huur hulle 
die een huis uit net om geld te maak. Dis nie fair teenoor 
die mense wat op die waglys is nie. 

4.57 
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 As die swartes eers in die huise is dan kom hulle nie weer 
uit nie. 

 Daar is baie enkelpersone wat huise kry maar mense wat 
getroud is en kinders het kry nie huise nie. 

 Mense wat nie hul huise kan betaal of wat agterstallig is 
se huise moet gevat word en aan die mense gegee word 
wat dit kan betaal. 

 Daar word aan die meterbokse in die huise gepeuter. 

 Baie maal breek die apparate in die huis as gevolg van die 
krag supply, maar die munisipaliteit vervang dit nie. 

 Die munisipaliteit wil elke maand betaal word maar hulle 
lewer nie dienste nie. 

 Baie mense het al aansoek gedoen vir huise en kry niks 
terugvoering van die munisipaliteit nie. 

 Baie mense moet onnodig in hokke sit. Daar is te veel 
gesinne in een huis, ons moet meer huise kry. 

 Daar is varkhokke naby die huise en dit stink en die huise 
is vol vlieë. Dis onhigiënies om daar te woon en die muni-
sipaliteit doen niks daaraan nie. 

Gesondheidsorg: 
5.3 

Area Rede 
P-

Indeks 

     

Sanitasie: 5.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Water: 9.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 9.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Winkels     

Energie: 4.1 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Inkomste: 5.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Opvoeding: 8.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Saamstaan  Hier is baie kinders wat behoeftig is. Hier is ook baie men-
se wat werkloos is wat nie 'n inkomste het nie en wat kos 
nodig het. Daar is 'n groot behoefte aan sopkombuise. 

 Hier is kinders wie se ouers tik en hulle gee nie vir hulle 
kinders kos nie. 

 Hier is 'n groot nood. Daar was al sopkombuise, maar dit 
het almal platgeval. 

 Die kinders se ouers drink die SASSA geld uit wat hulle 
kry en dan loop die kinders rond en soek kos in die strate 
by die mense. 

8.60 

Jeugsentrum Saamstaan  Ons het ‘n groot probleem met dwelms hier. Dit sal 'n 
goeie idee wees vir probleemkinders, veral om hulle van 
die strate af te hou. 

 kinders wat nie wil skool gaan nie sal betrokke raak by so 
‘n jeugsentrum. 

9.60 

Godsdiens: 5.0 Area Rede 
P-

Indeks 
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Kerk Saamstaan  Al die kerke is ver van die mense af. 

 Baie kerke is in die huise en die mense wil 'n groot ge-
boude kerk hier he. 

 Die kerkleiers moet almal bymekaar kom en al die dinge 
wat in die gemeenskap gebeur saam beveg en minder af-
hanklik van die munisipaliteit wees. 

 Elke een het sy eie geloof maar soms is die kerke so ver 
van jou af dan moet jy maar na die naaste kerk gaan. 

 Om 'n kerk in Saamstaan te he sal 'n goeie ding wees 
veral vir die kinders om elke Sondag na 'n Sondagskool te 
kan gaan.  

 n Kerk sal die kinders van die straat af hou. 

 Hier is baie lidmate van verskillende gemeentes, maar as 
daar 'n gemeenskapkerk is, dan sal almal daarheen gaan. 
Hier is meer smokkelhuise as kerke in Saamstaan. 

 As die munisipaliteit kerke bou dan sal daar minder moei-
likheid wees. 

 As daar kerke is dan sal daar minder misdade wees en 
die jeug sal na die kerk toe gaan. 

3.31 

Ontspanning: 6.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Omgewing: 7.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Saamstaan  Ons benodig vullisdromme omdat die honde skeur die 
vullis sakke stukkend en dan lê die gemors orals rond. 

 Jy moet ver loop in Illinge Lethu vir 'n bin. Die munisipali-
teit tel nie die vullis op wat in die strate en tussen die hui-
se rondlê nie. 

 Die mense gooi hulle vullis op sypaadjies en dit lok muise 
en rotte. 

6.80 

Welsyn: 4.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 6.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Veiligheid: 3.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Saamstaan  Baie dade word hier in die nag gepleeg en dan is dit te ver 
van die polisiestasie af. Dis onveilig in die nag om buite te 
wees. 

 Almal het nie altyd selfone om te bel wanneer daar 'n pro-
bleem is nie. 

 Die polisie hulle is baie stadig en hulle lewer swak diens 
want hulle daag nie dadelik op as hulle geroep word nie. 

 In saamstaan is baie tik-huise en drank-plekke. Ons weet 
waar dit is, maar die polisie doen niks daaraan nie. 

 Hulle vat nie die dinge ernstig op nie, want as daar iets 
gebeur dan daag hulle laat op. 

 Hulle moet hier patrolleer dag en nag, want wat in die nag 
gebeur, gebeur in die dag ook. 

 Die mense moet baie ver stap na die polisiestasie toe as 
ons klagte wil gaan lê. 

 As die mense bel, dan se hulle daar is net een vangwa. 

 Die mense wat na SASSA toe kom moet ver stap na die 
polisiestasie toe as hulle 'n probleem het. Hulle het al ge-
vra dat die polisie ook daar moet wees as dit allpay is. 

 As on s'n polisiestasie kan kry sal dit baie naby wees aan 
die mense want daar is nie altyd geld vir 'n taxi nie. 

4.53 
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 Die polisie moet elke dag monitor en patrolleer in die ge-
meenskap. 

 Die meeste misdade in die area kom uit in Saamstaan. 

 Teen die tyd wat die polisie uit kom, dan is die daad al 
klaar gepleeg. 
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10.5 C-INDEKS: Koringberg 
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Welsyn 

Vervoer 

Veiligheid 

Koringberg  C-Index 

Behuising: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Gesondheidsorg: 
4.8 

Area Rede 
P-

Indeks 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Koringberg  Hier kan mens doodgaan waar jy kon gelewe het. Hier is 
min dokters en Piketberg en Malmesbury is ver. 

 Omdat die plase in Koringberg baie ver is kan die familie 
jou nie kom besoek om te kom help nie.  

 Die kliniek op koringberg is net 3 dae per week oop. Dis te 
min. Broodkraal kry altyd voorkeur. Koringberg se mense 
moet alewig tot laatmiddag wag. 

 Dokters help net 10 mense by kliniek. Die res moet vol-
gende keer kom, miskien is jy dan gelukkig. Die kliniek 
moet meer kere oop wees. 

 Dinsdae en Donderdae doen hulle plase. Die dokter kom 
net Woensdae na Koringberg. 

 Hier is net 2 verpleegsters en daar nie eens altyd tyd vir 
hulle om te lunch nie. Ek het self gesien dat daar 'n klomp 
swartmense is en net 'n paar Kleurling verpleegsters moet 
hulle almal help. Dis onredelik. 

7.33 
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 Hoekom kan die kliniek nie elke dag oop wees nie en 
hoekom kan die dokter net 10 mense op 'n Woensdag 
sien? Die nood hier is baie groter as dit. 

Sanitasie: 5.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Dreine / Stormwater 
/ Sloot 

Koringberg  Die sloot is omtrent 5m van my huis af,  maar word nie 
skoongemaak nie. Daar was al 'n witman wat net kom kyk 
het en toe klim hy in sy Mercedes en ry weg. 

 Wanneer dit kwaai reent dan loop daai manhole oor. Dit 
het al oopgebars en dan loop alles oor my jaart. My men-
se kan nie meer die stink reuk vat nie. Wanneer die son 
soggens daai sloot vang dan stink dit die heeldag. Die 
munisipaliteit het al iemand uitgestuur vir die verstopping, 
maar dis nie 'n verstopping nie, daar is fout met die sloot. 
Hulle gooi net chemicals in en 5 minute daarna stink dit 
weer daar. 

7.50 

Water: 7.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 6.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 5.4 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Koringberg  Ek kry subsidie maar my rekening bly R1700 en ek kan dit 
nie betaal nie. 

 Toe ek vir miss Magda Van Wyk sê ek kan dit nie betaal 
nie, toe sê sy die munisipaliteit het hulle prokureur aange-
stel en ek moet nou vir haar R163 elke maand betaal vir 
weet nie hoeveel maande nie. 

 Die mense van die munisipaliteit wat die geld collect is 
baie onprofessioneel. Hy vloek en skel op die mense en 
as jy nie betaal nie dan sê hy, hy gaan jou allpay kaartjie 
afvat en munisipaliteit polisie bring. 'n Mens praat mos nie 
so met jou kliënte nie. Die mense is bang vir hom. 

 Die ander man se water meter is toegegooi met sand en 
hulle kan nie daarop lees nie, maar elke maand kry hy 'n 
water rekening. Nou hoe weet hulle wat daar staan? 

 Daar is ook baie drukfoute op die rekeninge. Ons rekening 
was sommer R2 800 laas maand. 

 Die man wat kom collect is 'n probleem. Ek het hom gesê 
ek het 'n probleem en kan nie so baie betaal nie. Ek is net 
'n pensionaris en wil net subsidie he. 

 Toe sê hy ek moet eers R900 betaal voordat ek subsidie 
kry en dan moet en nog steeds drie rekeninge betaal - 'n 
lopende water rekening, agterstallige water en proku-
reursgelde. Ek het hom gevra of ek R50 'n maand kan af-
betaal toe sê hy ek moet loop kak. Hy het ook gesê as ek 
nie betaal nie gaan die munisipaliteit my uit my huis sit. 
Die kwitansieboek wat hy gebruik het nie eers 'n stempel 
op nie. Ja die boek moet 'n stempel op het! 

5.92 

Inkomste: 3.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Koringberg  Hulle stuur mense uit Malmesbury om nommers by ons 
huise te verf. Gee vir ons die werk!!  

 Ons matrikulante gaan verlore. Hulle doen aansoek om op 
die databasis te kom, maar hulle word nooit raakgesien 
nie. 

 Ons moet altyd hoor die poste is klaar gevul. Wys ons 
mense hoe dit gedoen word en ons sal julle wys ons kan 
dit doen. 

10.00 



 
 

 151 

Opvoeding: 7.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Koringberg  Ons het nie n gemeenskapsaal hier in Koringberg nie. 

 As ons wil funksies hou moet ons dit in die skool hou en 
die skool wil dit nie meer vir ons toelaat nie. 

 Hier gebeur alles by die rugbyveld of by die skool. 

 Baie mense hier behoort nie aan die kerk nie. As daar 
begrafnisse gehou word hardloop almal na die Bo-Kamer 
(kerk. By die VGK moet jy aan hulle behoort voor hulle jou 
begrawe. 

9.67 

Gemeenskapbe-
trokkenheid 

Koringberg  Vandag se jongmense wil net party hou. Hulle weet nie 
wat is belangrik in die lewe nie. Die jeug moet opgevoed 
word. 

 die kinders het niks om hulle besig te hou nie en hulle 
moet geleer word om iets te doen anders word hulle skol-
lies. Programme moet aangebied word bv. computer klas-
se. Die meisies moet ook iets geleer word soos crèche juf-
frouens - anders kry hulle net kinders van niks anders het 
om te doen nie. 

 Goedgedacht kom net in die skoolvakansie om 'n program 
hier te hou. Die programme dan ook maar net 2 dae. 

 Ons moet die kinders besig hou anders doen hulle net 
kwaad in die strate en in die wit gebied. As daar iets in 
plek is vir die jeug dan kan hulle besig gehou word en van 
die strate af bly. 

5.58 

Kleuterskool Koringberg  Hier is geen so 'n plek beskikbaar nie. 

 Die kinders en juffrouens swerf tans van een plek na 'n 
ander. 

 Mense moet opgelei word want daar’s net 2 onderwysers. 
Hulle kan nie al die werk doen nie. 

 Ons het hier enige versorgingfasiliteite vir ons kinders 
dreigend nodig, want die kinders lei daaronder. 'n Mens 
moet na hulle omsien want hulle is die toekoms. 

5.17 

Godsdiens: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 9.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Koringberg  Die wiel daar in die speelpark maak my bekommerd. 'n 
Kind het al n vinger verloor as gevolg van die wiel. Haal 
liewer net die wiel heeltemal uit. Die ding is stukkend en 
net meer gevaar vir kinders as wat dit pret is. 

 Die munisipaliteit kan ook probeer om ons parkie vir die 
kinders mooi te maak. Jy sien net sand waar jy kyk. 

6.17 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Koringberg  Die gemeenskap van Koringberg het nie toegang tot 
sportfasiliteite nie. Rugby moet op die skool se veld ge-
speel word. Ons het al vir die SM gevra om die wal by die 
treinspoor toe te maak,  sodat mense nie verniet rugby 
kan kyk nie. Hulle kan vibacrete opsit. 

 Ons het al gevra vir gruis op die veld, maar nog geen te-
rugvoering gekry nie. Ons het al die oom met die grys 
bakkie gevra vir terugvoering, maar hy het nog niks vir ons 
kom sê nie. 

 n Krieketblad sal ook goed wees by so 'n sportterrein. 
Alles kan dan daar gehou word. Die skool vra te veel geld 
as ons hulle fasiliteite wil gebruik. 

 As die munisipaliteit sportgronde in die Koringberg sit kan 
die mense dit huur, maar dit moet nie te duur wees nie. 

 As dit reën kan die manne nie speel nie. Die damme staan 
al ewig hoog en dis modderig. Hulle maak nooit daar 
skoon nie. 

5.17 
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 Wanneer hier visitors kom, dan voel ons nie goed om hul-
le op die modder veld te laat speel nie. As hulle by die 
kleedkamers uitkom trap hulle 'n poel modder. Daar agter 
die kleedkamers is 'n sloop deur die munisipaliteit gemaak 
om te help, maar dit het net 'n groter gemors veroorsaak 

 Die man wat skoonmaak sê net hy kan als skoonmaak 
nie, Moorreesburg se mense moet kom skoonmaak. 

 Die munisipaliteit se tools en kalk staan die kleedkamers 
vol, waar moet ons aantrek? 

 Ons het al meer as een keer 'n brief geskryf aan die muni-
sipaliteit en ook persoonlik met die raadslid gepraat en sy't 
klomp goed belowe maar nooit teruggekom nie. Niks ge-
beur nie! 

 Hulle moet ons veld ordentlik kom toe maak, en nie met 
draad nie. Die mense staan dan buite en betaal dan nie 
om die game te kyk nie. 

 Afdakkies sal ook goed wees sodat ons mense lekker kan 
kyk Nee, gee ons 'n pawiljoen! Hulle se hulle het R200 
000 spandeer maar waar is dit? Ons sien dit nie, net twee 
draadjies. Hoe deel hulle die geld op? 

 Die toiletdeure kan 'n mens nie toemaak nie of jy kan nie 
weer uitkom nie. Dis onhoudbaar. 

Swembad Koringberg  Die kinders hier swem in die riooldam.  

 Die ander kinders hardloop na die wit gebiede toe om in 
die boere se krippe te gaan swem. 

10.00 

Omgewing: 6.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Koringberg  Die munisipaliteit kan 'n dag uitsit vir tuinvullis om weggery 
te word. 'n Mens kan nie die tuinvullis met 'n kruiwa so ver 
stoot nie. 

 As ek in elk geval daar by die gat kom, sê hulle ek moet 'n 
ticket het of hulle fine my R150. 

 As ons ook nie ons jaart skoonmaak nie is dit ook moeilik-
heid en hul beboet ons. 

 Daar is die luukse goed in die groot dorpe - die blou bins, 
maar ons word nie raakgesien nie. Ons is mos agterge-
blewe 

10.00 

Bome in strate / 
Omgewing  

Koringberg  Hier moet bome in die strate kom want dis kaal hier. Die 
sypaadjies by die huise is te klein om 'n boom te plant. 
Ons het bome nodig hier in die dorp. 

 Almal se bome het doodgegaan - net die steekbome het 
gegroei. Die grond moet ordentlik verwerk word. Dit sal 
mooi lyk as daar in die straat boompies is. 

 Ons kan nie in die yard bome plant nie, want ons weet nie 
waar die waterpype is nie. As jy per abuis 'n waterpyp 
raak geslaan dan moet jy self betaal. 

 Hier moet iets gedoen word om buurt te verfraai. 

1.67 

Welsyn: 5.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 6.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Koringberg  Daar gaan verkeerde goed aan op die taxi rank se dak. 
Kinders word daarbo aangeval en verkrag. Haal die dag af 
- dit maak net moeilikheid. 

 Sit ligte aan daar by due taxi rank dat mens kan sien en 
dit veilig kan wees. 

 Gee ook vir ons 'n publieke toilet soos daar in Moorrees-
burg by die taxi rank is. Die mense moet teen die muur hul 
besigheid doen. Ons is ook darem mense! 

9.83 
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Paaie / Verkeer Koringberg  Die karre ry te vinnig hier in die strate, veral in Hopland.  

 Dit is baie onveilig vir die kinders in die strate. 

9.33 

Veiligheid: 3.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Koringberg  Koringberg is besig om uit te brei. Hier kom baie nuwe 
mens in die gebied in. 

 Wanneer hier moeilikheid is moet ons altyd wag vir polisie 
wat kom vanuit Moorreesburg. Dit het in die verlede so 
gewerk, maar nou werk dit nie meer nie. Dit kan gedoen 
word, maar hulle reageer net eenvoudig op hulle eie tyd. 

 Hulle kan die mense se lewens save as hulle vroeër kom. 

 As hulle bel vir ambulans dan kom hulle nie uit nie want 
daar’s net nooit ambulanse beskikbaar nie. 

 Ons het al lankal gepraat van 'n satelliet stasie, maar niks 
gebeur nie. Hier gebeur baie ongewenste dinge. 

 Die buurtwag is daar, maar net tot op sekere tye omdat 
hulle ook deur skelms getarget word. 

 Hoekom kan ons nie polisie of munisipale wetstoepassers 
in koringberg kry nie? 

8.00 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Koringberg  Ons soek ligte in Hopland. Daar agter by die treinspoor is 
dit baie donker en twee mans was al daar doodgery om-
dat daar nie ligte is nie. 

 Hulle sê net altyd hulle kom die ligte regmaak, maar hulle 
kom nooit uit nie. Ons wag nou nog. 

 Ons wag nou nog vir 'n kollig agter die taxi rank. 

 n Mens sien nie die gevare en die kinders wat kwaad 
doen nie, want daar is nie ligte nie. 

 Die munisipaliteit moet vir ons ook Krismisliggies opsit in 
die hoofstraat. Ons wil ook darem iets in Krismistyd he. 

6.00 

    

Algemeen: Bestuur    

Munisipale diens-
lewering 

Koringberg  Die persoon wat diens doen hier in Koringberg is baie 
onprofessioneel en ongeskik teenoor die mense. Dit moet 
verander want ons is ook mense. 

2.33 
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10.6 C-INDEKS: Chatsworth 
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Chatsworth  C-Index 

Behuising: 4.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Chatsworth  Inkommers kry huise. 

 Abbotsdale se ou inwoners woon in hokke. 

 Swartland Munisipaliteit favour die inkommers. Ou inwo-
ners kry nie huise nie. 

 Familie wat werk by munisipaliteit kry voorkeur by behui-
sing. 

 Malmesbury se behuisingdepartement is swak. Die muni-
sipaliteit moet seker maak dat huise wat toegeken is nie 
verhuur word nie. 

 Smokkelaars bly in huise en word nie uitgesit nie. 

 Hier bly families van 9 in huis wat 1 kamer (HOP) het met 
1 klein toilet. 

 Die ouers het nie privacy in sulke omstandighede nie. En 
ons mag nie 'n hok aanbou nie want die munisipaliteit 
breek die hok af. 

 Die munisipaliteit vergeet van Abbotsdale en die armste 
van die armste woon hier in Chatsworth. Hier is niks vir 
niks. 

6.36 
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Gesondheidsorg: 
4.2 

Area Rede 
P-

Indeks 

Hospitaal / kliniek / 
Ambulansdienste 

Chatsworth  Die kliniek is net 2 dae oop en service is 1 keer per week. 

 Die aanvraag vir kliniekdienste is groot. Hulle het net een 
toilet daar vir die hele publiek.  

 Daar is geen privacy by Chatsworth se kliniek nie. As jy 
met 'n bloukaart daar uitkom weet almal jy is pregnant. 
Jou pee word sommer openlik rondgedra. 

 Jy moet met gesonde kind sit tussen al die ander siekes 
en hy raak siek - TB, suiker, HIV. 

 Ons benodig 'n mobile kliniek om die druk te help verlig. 

 Jy moenie try om donderdag siek te raak nie - jy gaan nie 
gehelp kan word nie. 

 Riverlanders moet Chatsworth ook accommodate. 

8.80 

Sanitasie: 4.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Riool / Riool dam Chatsworth  Die dam moet beveilig word. Dit is te klein, oorstroom ge-
woonlik. 

 Dis 'n vieslike reuk. Jy moet maar gaan eet in Chatsworth. 

 Die probleem met die stormwater is dat mense krap goed 
in die dreine in en dan verstop dit. Dis ons eie skuld dat dit 
gebeur in Kalbaskraal. Die council kom nie genoeg om die 
goed te check nie en dit oorstroom gereeld daar. 

4.94 

Water: 3.4 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 2.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Winkels Chatsworth  Hier is nie genoeg winkels nie, veral vir groceries nie. 

 Ons mense soek hulp om eie winkels te begin. 

 Daar is 'n gebou soos mens inkom by Riverlands wat leeg 
staan en word nou gebruik vir parties. Dit kan 'n winkel 
word met 'n OTM. 

 Ons het ekonomiese bemagtiging nodig sodat ons besig-
hede kan begin. Die Nigerians is 'n groot probleem. Hulle 
sit al hoe meer winkels op. 

 Ons soek ook 'n winkelsentrum waar ons sommer al ons 
groceries kan gaan koop en ons rekeninge kan betaal. 

5.88 

Energie: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Chatsworth  Die betaalpunte vir krag is pateties. 

 n Mens moet by winkel 'n brood koop as jy krag wil koop. 
Regtig, julle moet die man se winkel uitbrand. 

 As jy op die dorp wil betaal moet jy R30 betaal om tot in 
die dorp te kom om ons rekeninge te gaan betaal. Daar 
bly niks oor nie. 

7.69 

Inkomste: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Chatsworth  Ons benodig hulp met kleinbesigheid opleiding. 

 Ons kan nie genoeg kennis en finansiering om ons eie 
besighede te begin nie. 

 Inligting vanaf die biblioteek weet niemand van nie. Almal 
gaan daarna vriende om inligting te kry. 

 Werk gaan altyd net na sekere mense toe. 

 Jongmense moet toegang tot koerante kry vir werke. Hier 
word afgekap of op die paaie gewerk. Die werk gaan net 
na sekere mense toe. 

 n Poskantoor en biblioteek kan die behoefte aan 'n inlig-
tingsentrum aanspreek. 

 Nuus oor werk gaan deur na ander plekke toe. 

8.27 
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  Hier werk vroue en mans babysit. 

 Hier is baie mense met kwalifikasies soos mechanics, 
plaaswerkers, seisoenwerkers. 

 Nie net mense met matriek moet werk kry nie. Ons het nie 
vatterigheid aan leerprogramme gekry nie. Van ons het 
net standerd 6 en 7. Hulle soek ook werk. 

 Die werk wat die munisipaliteit in die area doen is nie 
goed nie. Die mense wat van buite af kom om erwe skoon 
te maak doen dit nie ordentlik nie. Ons kan dit beter doen. 
Hulle gooi sommer die sakke vuilgoed eenkant. Hulle sny 
nie die gras en bome netjies af nie, sny nie die bome nie 
die gras nie, dis gevaarlik, mense wag in die lang gras en 
rob jou. Die munisipaliteit moet dat die gemeenskap dit 
doen. 

 Die oop treinspoor is gevaarlik en dit kan werkskepping 
wees om dit te beveilig. 

 Die sportvelde kan gebou word en so kan werk vir ons 
mense geskep word. 

 Omdat daar nie werk is nie moet jongmense afhanklik bly 
van hulle ouers. Hulle vra suiker hier en kos daar. Daar is 
niks in die huis nie. Dan, op 'n tyd raak hulle moeg en dan 
begin hulle by ander goed betrokke raak soos misdaad. 

 Daar is baie geleenthede, werke, learnerships inligting wat 
munisipaliteit versprei, maar ons kry nie die inligting oor 
werkgeleenthede/werkswinkels/opleidinggeleendhede nie. 

Poskantoor Chatsworth  Hier is geen poskantoor nie. 

 By 'n poskantoor kan 'n mens telefoon kry, bank, bankre-
kening he, posstukke kry en stuur en rekeninge betaal. Dit 
kan 'n klomp behoeftes in een aanspreek. 

 n Poskantoor sal werk skep - tellers, bestuurders, cleaning 
lady, tea girl, ens. 

8.73 

ATM Chatsworth  Ons benodig 'n OTM hier. Jy moet altyd iemand vra om in 
Malmesbury te gaan geld trek. 

 Die Nigerians se shops is te duur. 

 Die oumense se plek waar hulle all pay is nie vriendelik vir 
wheelchairs nie. 

 Ons het geld in die bank, maar kan dit nie gaan trek nie 
omdat hier nie 'n ATM is nie. 

 Ons moet ander mense betaal om geld te gaan trek. 

 Chatsworth het twee OTM's maar hulle is ook ver van 
waar meeste mense bly. Dit is die Express ATMs wat 
sommer R50 vra vir 'n transaksie. Dis baie duur. 

 Abbotsdale benodig 'n OTM in die middel van die dorp 
sodat dit sentraal kan wees vir die mense. 

 Riverlands het gladnie 'n OTM nie. 

 Ons moet wag tot Saterdae om in die dorp te kom om ons 
geld te kan gebruik. 

6.13 

Opvoeding: 3.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapsen-
trum / Gemeen-
skapprojekte 

Chatsworth  Hier is niks in Chatsworth nie. 

 Ons soek 'n plek om aktiwiteite na skool vir ons kinders 
aan te bied. 

 Kinders moet oor recycling leer en sulke projekte doen. 

 By so 'n plek kan ons ook die kinders kan help met na-
skoolse tuiswerk. Hier is baie potensiaal onder ons kin-
ders. 

 Abbotsdale het 'n gemeenskapsaal vir alles. Dit word ge-
bruik as klinieksaal, om honde ook in te spuit terwyl die 
oumense ook daar in die saal vir kliniek. Dit moet darem 
nie so wees nie. 

 Riverlands het geen saal vir die gemeenskap nie. Soms 
moet aktiwiteite by die huis gehou word. 

 Die rugbyvergadering word in 'n klaskamer gehou. 

8.94 
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 Die mense het 'n saal nodig vir troues, verjaarsdae, 21st, 
kerkfunksies soos sangaande, konserte bydrae, funksies, 
ballroom danse vir jongmense, ens. 

 Hier is 'n spannetjie wat hou van sing en rap. Hulle doen 
dit op computer en het 'n studio nodig. Dis mos hulle talent 
en hulle wil verder gaan. 

 Daar’s kinders wat baie dans. Ander doen geestelike dan-
se. Hier is geen saal waar hulle dit kan doen nie. 

 Die gemeenskapvergadering gebeur tans in die skool. Die 
probleem is dat mense 'n fooi moet betaal as hulle die 
skool wil gebruik. Baie mense kan dit nie bekostig nie as 
gevolg van die groot werkloosheid hier. 

 ondersteuning van projekte 

 Swartmense diskrimineer teen ons. Dis altyd dieselfde 
kleur mense wat geld kry. 

 Daar is ander projekte onder die jeug maar dis 'n geval 
van die rich word richer. 

 Die rede vir die stadige ontwikkeling is omdat die mense 
nie geld het om te kan betaal nie. 

 Ons betaal duisende rande aan swart kerkie in Swartland 
en hulle bestuur geld baie goed, maar verby Riverlands, 
Abbotsdale, Chatsworth. Ons gaan ons swart paint. 

Biblioteek Chatsworth  Ons kinders ledig. Hier is niks om hulle besig te hou nie. 

 Hulle moet 'n plek kry waar hulle inligting op die Internet 
kan kry. 

 Die tekort aan 'n biblioteek beïnvloed die kwaliteit van hul 
onderwys. 

 Chatsworth het biblioteek, maar afstand vanaf RDP huise 
is 'n uur se stap vir die kinders. 

 Die biblioteek is ook nie elke dag oop nie. Dis klein. Ek het 
al boeke gesoek oor HIV maar daar’s geen inligting nie. 

 Die taxi na die biblioteek in Abbotsdale is duur R40, en na 
Malmesbury ook R40. 

6.91 

Godsdiens: 2.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Kerk Chatsworth  Hier is te veel kerke. Baie huise het huiskerke. Kerke be-
hoort ook te re-zone soos crèches. 

1.73 

Ontspanning: 2.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Chatsworth  Hier is geen speelparke vir ons kinders nie. 

 Riverlands en Abbotsdale het 'n park vir ouderdom 6-13 
jariges, maar Chatsworth het geen parkie nie. 

 Hier is geen fasiliteite vir ons kinders om hulle besig te 
hou nie. Mense kyk TV, niks anders nie. Dit is nie gesond 
nie. 

 Malmesbury sentraal het vele parke, en vir ons sal net een 
park genoeg wees. 

 Ons het 'n groter behoefte aan 'n parke in verhouding tot 
ons aantal kinders. Een park is nie genoeg vir die dorp 
nie. 

 Gee vir ons meer grond sodat gemeenskap self 'n park 
kan bou. 

 Munisipaliteit gooi elke keer budget voor as ons toestem-
ming vra vir die bou van geriewe. Dis altyd hulle ou storie 
daai. 

8.27 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Chatsworth  Hier is geen sportgronde nie, net oop velde. Daar is do-
rings, geen water en dis klipperig. Dis net 'n stuk oop veld. 
'n Mens kan dit nie sportgronde noem nie. 

 Abbotsdale het wel 'n ou tennisbaan, maar dit kan nie 
gebruik word nie want dis in 'n haglike toestand. 

 Ons soek 'n rugbyklubhuis waar ons kan vergader. Oor 
die algemeen is rugby uitgesorteer, maar sokker nie uit-

8.83 
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gesorteer nie. Die sokker mense moet met die rugbyveld 
reë as hulle daar wil speel of oefen. 

 Ons kan geen wedstryde hier aanbied nie as gevolg van 
die toestand van die veld. 

 Die jongmense by die skool het 'n netbalspan, maar nie 'n 
baan nie. 

 Ons het nie ordentlike sportgronde in Riverlands nie. Die 
rugby veld se oppervlak is sleg. 

 Die toeskouers sit oorkant die treinspoor en die klubs kan 
nie geld maak nie. Almal kyk verniet. 

 Riverlands en Chatsworth soek ordentlike sportgronde. 
Daar is byvoorbeeld nie kleedkamers nie, spreiligte nie. 
Ons kan nie saans oefen nie. 

 Die gras by Riverlands se veld is kweek. Dis nie geskik vir 
sport nie. 

 Ons het ook nie speelparkies waar kinders kan speel en 
sport beoefen nie. 

 Die munisipaliteit moet 'n speelpark bou waar die dam in 
Riverlands is. Die dam is tussen die mense en is vuil. Dit 
stink en is gevaarlik vir kinders muskiete broei daar uit. 
Die munisipaliteit moet die dam opvul en 'n speelterrein 
daar maak. Dis die regte plek want dit is tussen die huise. 

Swembad Chatsworth  Kinders swem in omliggende plaasdamme. Hulle kan daar 
verdrink. 

 kinders kan verdrink 

 In Abbotsdale het 'n kind in die rivier verdrink. 

 Malmesbury het die naaste swembad maar transport 
daarheen is duur. 

5.27 

Publieke foon Chatsworth  Hier is geen land phone nie. Telkom sê hy gaan nie weer 
lyne lê nie, dis teen die grondwet. 

 Abbotsdale het een publieke foon nie, maar het darem 'n 
swak signal. 

6.73 

Omgewing: 7.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Bome in strate / 
Omgewing  

Chatsworth  Die wind waai baie hier. Die onkruid skep 'n brandgevaar. 

 Al is ons al 'n paar maande sonder water kom die onkruid 
steeds deur. 

8.91 

Welsyn: 3.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Maatskaplike wer-
ker / Welsyn 

Chatsworth  Hier is geen welsynsdienste nie 

 ACVV bied wel beperkte dienste 

 Hier is geen social worker, welfare dienste en geen food 
parcels nie. 

 Die gemeenskapsaal sal die probleem kan oplos. Hier is 'n 
safe house in Chatsworth maar weet nie of dit geld kry 
nie. 

 Hier is 10 kinders uit 1 huis en almal is aanneem kinders. 
Hier is ook baie weeskinders - gee facilities. 

 Ons kinders neem toevlug na drugs. Die West Coast 
foundation se fondse is uitgeput. 

 Ons soek mese om jeugklubs aan die gang te kry 

 Volunteers kan ook 'n sopkombuis aan die gang kry vir die 
mense wat nie kos het nie. 

9.05 

Transport: 4.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Publieke vervoer Chatsworth  Ons het geen taxi-diens hier nie. 

 Die bustye te vroeg as ons Saterdae Malmesbury toe wil 
gaan. Die bus loop ook net op Saterdae. As jy die bus 
verpas het is daar nie weer 'n bus nie. 

 net Saterdae bus na Malmesbury 

 As gevolg van die gebrek aan publieke vervoer, is daar 

7.69 
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geen werkgeleenthede vir ons mense nie. Hulle kan nie 
daar kom nie. Dit hou ons af van werk te kry in Malmes-
bury. 

 publieke vervoer beïnvloed werkgeleenthede 

 Slegs busvervoer op Saterdae van Riverlands en Chats-
worth op 6-uur in die oggend en weer terug om 3-uur in 
die middag. 

 Dis baie gevaarlik om te ryloop. Jy word gerob en verkrag. 

Paaie / Verkeer Chatsworth  Ons paaie is vol potholes. Die karre skud jou hele baar-
moeder uit. 

 Stof gee allerhande allergies. 

 Malmesbury se paaie word herstel en by ons gebeur niks 
nie. 

 Die nuwe huise kry paaie - hulle het nog nie eens tax be-
taal nie. Die ou deel betaal al jare tax en het geen paaie 
nie. Hoe werk dit? 

 As ons paaie maak sal sewerage ook ingesit word en ons 
sewerage probleem oplos. 

 Karre word op ons paaie verniel en dit verhoog die main-
tenance op ons karre. 

 Malmesbury gradeer die paaie onnodig op. Die geld kan 
eerder gebruik om Abbotsdale en Chatsworth te upgrade. 
Ons betaal ook rates. 

 Mense wat wel betaal, kry geen dienste nie en ander kry 
teerpaaie. 

 Hier by die RDP huise stop die mense nie by stopstrate 
nie. Dis 'n gevaar vir ons kinders. 

 Die spoed moet verminder word vanaf Tierfontein tot in 
Malmesbury. 

 Daar is 'n teken vir 100 maar dis te laat. Die mense jaag te 
vinnig hier. 

 Ons wil nie spoedwalle he nie want mense ry om die 
spoedwalle. 

7.30 

Veiligheid: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Chatsworth  Hier is geen polisiestasie in Abbotsdale, Riverlands of 
Chatsworth nie. 

 Die crime rate verhoog as gevolg van the lack of a police 
station. 

 Hier is nou honderde tikhuise op die oomblik. Die polisie 
werk net op hoorsê en doen dan niks. Hulle doen nie or-
dentlike ondersoeke nie. 

 n Mens kan nie jou huis alleen los nie, hulle breek daar in 
as jy weg is. 

 Ons sit die nommer groot op vir die ambulans polisie ens. 
Maar as jy mense bel, is hulle nooit beskikbaar nie. 

 Ons roep al die Paarl se polisie in noodgevalle, maar hulle 
werk nie na-ure nie. 

 Die munisipale polisie se dienste is swak. Hulle misbruik 
tax payers se geld. Hulle weet nie wat is hulle werk nie en 
ook nie hoe om mense te approach nie. Hulle is moeg van 
op en af loop - geen fasiliteite nie. Ai nee, ons bel en dan 
kom hulle eers . 

 Die reserviste wat hier is weet nie wat hulle job is nie. Hul-
le reageer nie onmiddelik nie. 

 Hier kan 'n mens nie eens wasgoed hang nie, dan word dit 
gesteel. Die tikkoppe rob ons en verkoop dan sommer jou 
yskas vir R50 by die scrap yard. 

 Die SAPD ry rondom die plek en doen nie die diens waar-
voor hulle gevra was waar die probleem is nie.  

 Ons soek ’n satelliet -polisiestasies. 

 Die buurtwagte moet weer aan die werk gekry word. Die 
buurtwagte wat vroeër daar was het beeswagte geword. 

7.60 
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Hulle word deel van die probleem. 

 Ons soek polisie teenwoordigheid by die kruising van Ri-
verlands, Chatsworth en Kalbaskraal vir vinniger reaksie. 

 Buurtwagte moet borge kry, moet torch he, slaangoed, 
spray, traangas boeie, uniform, vests, walkie-talkie. Hulle 
moet 'n piksteel of ding he. 

 Die mense hier steel jou kussing onder jou kop uit. 

 Ons het spreiligte nodig om misdaad te help verminder. 

 Mense word verkrag en aangerand op die pad tussen 
Chatsworth en Riverlands. 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Chatsworth  Die straatligte is te effentjies dit help niks. Ons benodig 
spreiligte. 

 Baie mense stap vanuit Chatsworth na Riverlands toe 
omdat hulle nie motors het nie. Dis onveilig in die donker-
te. Drie tot vier spreiligte sal ten minste area verlig. Die lig-
te moet met ysterpale omhein word sodat skelms dit nie 
kan afsteel nie. 

 Die council moet net die flou ligte uithaal. 

8.13 

Brandpad / Brand-
weer 

Chatsworth  Die brandkrane hier werk nie. 

 Die druk is nie goed genoeg om die wa weer te vul nie en 
soms lek dit. 

 Die brandweer vat te lank om by brand uit te kom. Dan is 
alles al afgebrand. 

6.50 

Smokkelhuise Chatsworth  Die mense in die smokkelhuise moet uitgesit word - die 
huise behoort mos aan die munisipaliteit. Hoekom sit hulle 
nie die mense uit nie? 

 Kinders word in die smokkelhuise verkrag. Weens smok-
kelhuise is daar dwelms en verkragtings in die gebied. 

 Die jeug gebruik drugs en alkohol wat hulle by die smok-
kelhuise kry. 

 Die huiswinkels moet nie sigarette aan kinders verkoop 
nie. Die munisipale bylaws moet dit mos kan beheer. 

 Die munisipale polisie moet nie uit ons gemeenskap kom 
nie - hulle smeer die misdaad toe. Hulle woon dan hier. 

9.11 

Begraafplaas Chatsworth  Die begraafplaas word nie in standgehou nie. 

 ASLA huise het nie 'n waterkraan nie en geen toilette nie. 
Jy moet jou eie gat graaf. 

 Swartland Munisipaliteit se upgrade het niks met hulle te 
make nie. Daar is geen omheining nie. Die diere eet die 
blomme op. 

8.64 

Oop velde / Slange Chatsworth  Wat kan ons gebruik om die slange te prevent. Die slange 
is hier so baie soos huisdiere. Wat moet ons gooi om die 
slange weg te hou? Vir wie bel jy as daar slange is? 

3.55 

    

Algemeen: Bestuur    

Raadslid / Toegank-
likheid 
 

Chatsworth  Die raadslede is ontoeganklik - hoe kan ons hulle bereik? 

 We as community kan nie praat nie. Die raaslid sê jy moet 
deur Swartland Munisipaliteit se wykskomitee rubber 
stamp werk. 

6.73 
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10.7 C-INDEKS: Wesbank 
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Wesbank  C-Index 

Behuising: 1.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Wesbank  Dit is nie lekker om te swerf nie. 

 Baie mense hier het nie huise nie maar parkies word ge-
bou. Los die parkies en bou huise. 

 Hulle wil he die geld moet betaal word, maar is nie bereid 
om huis te gee vir mense nie. 

 Ons kan nie so in een huis lewe nie. Ek is 12 in my huis 
en drie kinders slaap op die grond. Die kieme is erg. 

 Dit is hoekom mense hokke aansit maar die munisipaliteit 
breek dit af. 

 Die munisipaliteit moet werk maak dat daar genoeg huise 
moet kom in Wesbank. 

 Die Wesbank se skema moet ordentlik wees...kyk vir Illin-
ge Lethu. Hulle scheme is mooi gemaak. 

 Munisipaliteit laat dit toe dat die Nigerians winkels en hui-
se in die HOP huise opsit. Orals is mobiles. Die mense 
wie die huise gekry het, het dit verkoop. Hoekom het 

9.74 
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daardie mense die huise gekry in die eerste plek? 

Gesondheidsorg: 
1.7 

Area Rede 
P-

Indeks 

     

Sanitasie: 4.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Water: 9.6 Area Rede 
P-

Indeks 

Meer krane in die 
klein huisies 

Wesbank  Daar is net 1 kraan in die klein huisies. Dit moet gebruik 
word vir die kombuis, badkamer en alles.  Dit is onredelik. 
Alles moet geconnect word vanaf die een kraan. 

7.67 

Voedsel: 3.4 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 2.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Sonverwarmers Wesbank  Hoekom moet ons vir die solar geysers betaal? Munisipali-
teit wil he ons moet krag spaar, maar hulle wil nie solar 
geysers vir die gemeenskap gee nie. 

9.00 

Inkomste: 1.6 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Wesbank  Net boeties vir baadjies. Ons matrikulante word nie kans 
gegun om by munisipaliteit te werk nie. Wat is die rede 
dan om matriek te doen? 

 As jy aansoek doen by die munisipaliteit, en jy ken nie-
mand, kry jy nie werk nie. 

9.75 

Opvoeding: 10.6 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Godsdiens: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 1.6 Area Rede 
P-

Indeks 

 Wesbank  Dit is gevaarlik om dorp toe te stap en terug te stap. 

 ‘n Swembad moet in Wesbank gebou word. Sal goed 
wees vir die kinders en die gemeenskap. 

6.05 

Omgewing: 10.9 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Wesbank  Hoekom kan ons nie vullisdromme kry soos in die blanke 
area nie? 

 Die mense wat die vullis optel vat net die helfte van die 
vullis. 

 Die berging van die vullis is onhigiënies. Ons moet dit op 
die dak sit om buite bereik van die honde te hou en die 
reuk kom in die huis. 

 Oop veldjies waar vullis gestort word, word nie deur die 
munisipaliteit skoongemaak nie. 

 As die munisipaliteit uitkom dan vra hulle of jy op subsidie 
is of nie – want dan help hulle jou nie. 

8.24 

Regulering van 
honde 

Wesbank  Van die mense het tot 6 honde, wat nie reg is nie. 

 Hier is baie sieklike honde in die rondte – hoekom word 
die eienaars nie gefine nie? 

 Honde krap die vullis uit. Die munisipaliteit moet help so-

9.57 



 
 

 163 

dat dit gereguleer kan word. 

Welsyn: 3.1 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 9.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Veiligheid: 1.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Wesbank  Die persoon wat die foutiewe straatlig rapporteer is ver-
antwoordelik vir die rekening van die fixing van die lig. Dit 
kan mos nie wees nie. 

 Tikkoppe steel die plaatjies oor die drade van die straatlig-
te en kinders kan hulself dood skok – dis ‘n gevaar. Dit 
word nie gesien in die blanke area nie 

6.25 

Oop velde / Slange Wesbank  Dit is amper somer en die gras is lank. Daar is altyd baie 
slange en muise wat gaan uitkom. 

 Gras is al baie hoog. Die munisipaliteit moet dit kom sny. 
Dis gevaarlik van al die slange. Mens kan nie daar loop 
nie. 

9.93 

Beskerming van 
erwe 

Wesbank  Munisipaliteit moet die erwe toekamp, want mense word 
gedreig in hulle eie yard. 

 Munisipaliteit moet die gemeenskap beskerm, veral ou 
mense. Die tikkoppe dreig en besteel hulle. 

9.18 

    

Algemeen: Bestuur    

Munisipale diens-
lewering 

Wesbank  Munisipaliteit moet inspeksie doen by HOP huise. 

 Munisipaliteit moet uitkom en kyk na die dienste bv. toilet-
te wat stukkend is, straatligte wat nie werk nie, dreine se 
deksels is af. Dit word nie gedoen nie. 

 Vele dreine staan oop. Dis 'n gevaar vir kinders en die 
gemeenskap. 

 Die toilette wat stukkend is, is gevaarlik. Die kinders tel 
kieme op en mense raak siek. 

7.53 
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10.8 C-INDEKS: Moorreesburg 
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Moorreesburg  C-Index 

Behuising: 3.6 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Moorreesburg  Die ramp wat afgekom het in Moorreesburg toe mense se 
dakke het afgewaai is en die munisipaliteit het tot op nou 
nog niks gedoen nie. Beloftes is gemaak, maar dit word 
nie nagekom nie. 

 By die huis,  die man sukkel, maar die munisipaliteit en 
rampbestuur wil nie help om die mense wie se dakke af-
gewaai het om nuwe dakke te kry nie. Dis nog die ou as-
besdakke, mens kry nie meer daai tipe dakke nie. 

 Amper almal het hokke. Daar is oorbevolking. Baie mense 
het Wendy-huise en mense raak net al hoe meer, maar 
daar word nie meer huise gebou nie. 

 Mense verbeur hul deernis omdat hulle Wendy-huise vir 
hul mense opsit, nou word hulle daarvoor gepenaliseer 

 Kommunikasie gebrekkigheid onder gemeenskapleiers en 
kredietbeheer. Hulle gaan nie self tot by die mense nie, 
maar hulle gaan tot by die bure en kry dan hulle weerga-
we.  

9.10 
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 Die behuisingdepartement werk met ‘n begroting wat hulle 
dink werk per huisgesin. Besluite wat op daardie geld ge-
neem word is verregaande.  

 Swartland Munisipaliteit dink nie aan die gemeenskap nie. 
Hulle verarm die gemeenskap al verder. 

 Die huis is vol, die kinders bly op die jaart en ouers verloor 
die subsidie. Die kind of ouer kan nie bekostig om op hul 
eie te woon nie, want dis te duur. 

Gesondheidsorg: 
1.1 

Area Rede 
P-

Indeks 

     

Sanitasie: 1.5 Area Rede 
P-

Indeks 

Dreine / Stormwater 
/ Sloot 

Moorreesburg  Drie strate se water vloei in een straat toe omdat die an-
der drie strate nie stormwaterdreine het nie. Nou vloei dit 
na die straat wat wel het. Die water bly dan in die straat en 
so vind blokkasies plaas. 

 Die meeste van die sandputte is verstop. 

 Stuk van stormwater wat na groot drein toe loop is geblok 
en dan kry ‘n mens dit nie maklik oop nie. 

 Die munisipaliteit was al gekontak hieroor. Hulle sou ie-
mand stuur, maar het nog nie na vore gekom om te help 
nie. 

8.30 

Riool / Riool dam Moorreesburg  Ons rioolstelsel is gevaarlik vir kinders en gemeenskap. 

 Dit moet reggestel word. Wie gaan dit regstel? Die muni-
sipaliteit moet, maar hulle doen dit nie. Groot probleem is 
dat die stelsel verouderd is. 

 Die ou gedeelte van Rosenhof het buite-toilette. Waar vier 
huise bymekaar kom is daardie vier toilette ook. As een 
van die toilette verstop, word almal geaffekteer en nie net 
een huis nie. 

 Daar kan nie vasgestel word by watter toilet die verstop-
ping is nie. Omdat sit so opmekaar sit.  

 Die arm man wat nie weet wat fout is nie (of watter toilet 
dit is nie) moet nou R450 betaal om dit reg te stel, dan 
was dit nie eers sy toilet nie. 

 Die probleem is die geslote stelsel. Mense gooi stokke en 
bottels wat die stelsel verstop en dan loop dit binne die 
mense se huise oor. 

8.30 

Water: 5.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 1.9 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Inkomste: 1.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Opvoeding: 3.1 Area Rede 
P-

Indeks 

Jeugsentrum Moorreesburg  Jongmense verval in dwelmmisbruik, tiener swangerskap-
pe en alkoholmisbruik omdat daar nie fasiliteite is nie. Hul-
le raak verveeld en verval dan in al die verkeerde goed. 

 Gemeenskapsaal moet ten voordeel van jeug gebruik 
word. Dit word meestal gebruik vir fondsinsameling om in-

8.40 
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komste te kry vir die munisipaliteit. 

 Geen kulturele aktiwiteite vir die jeug om hul middae besig 
te hou word aangebied om hulle verder te vat nie. 

 Ons het die saal, maar daar is nie mense wat programme 
aanbied nie. Voorheen het mense van ander dorpe pro-
gramme aangebied, maar nie meer nie. 

 Deesdae vra die “pubs” nie meer ID’s vir toelating tot die 
pub nie. Ons kinders en jeug gaan soontoe. Hoe gaan ons 
jeug hul besig hou? 

 Kan die munisipaliteit nie reël dat Riebeek of Darling teen 
Moorreesburg kan rugby speel nie? Net om te wys dat hul 
belangstel in ons. 

 Ons kinders is in die moeilikheid. Hulle vang self moeilik-
heid aan omdat hulle niks anders het om hulle mee besig 
te hou nie.  

 In ons dorp is oop grond. Jongmense kan dit gebruik – 
dalk om ‘n plantjie te plant en hul vrugte te verkoop. 

 Van ons kinders is klaar met kollege, maar hulle sit by die 
huis. Bied vir die kinders gratis opleiding sodat hulle weer 
kan kry. 

Godsdiens: 3.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 4.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Moorreesburg  Ons het dit nie in Moorreesburg nie. Ons soek parke, 
speelparke en kleuterskooltjies. Ons wil nie he hulle moet 
in misdaad verval nie. 

 Kinders wat jonger as 10 jaar is kan nie speelpark toe 
gaan nie, want daar is nie toesig en ook geen geriewe vir 
hulle nie. 

 Ons parke het nie heinings om nie. Ons kan nie ons kin-
der alleen daar los nie. Dis te gevaarlik. 

 As parke opgesit word, skaars ‘n maand later dan is die 
goed gebreek en lê dit op die scrapyard.  

 Speelparke is ook onveilig. Gebreekte bottels lê net rond. 

 Daar is nie koeltebome nie en ook nie bankies om te sit 
nie. 

 Ons het 'n groot leemte van verantwoordelikheid vat onder 
die gemeenskap. 

 Die afbreek is ons mense se eie doen en late. Dis meestal 
jeugdiges wat daai skade verrig. Hulle moet waardeer dit 
wat daar is vir ons. 

 Enigeen kan ingaan by die parke en maak wat hulle wil.  

 Parke sal netjies bly as dit gesluit is en sekere ure oop is. 

 As dit gereeld nat gemaak word en mooi gemaak word is 
dit ook werk wat geskep kan word vir die jeug. 

7.50 

Omgewing: 7.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Moorreesburg  Ons kan nie vullissakke bekostig nie. 

 Ander dorpe (munisipaliteite) het vullisdromme en ons het 
niks. 

 Sommige dorpe het ook containers - ons het nie. Ons 
moet soms bokse en ander plastieksakke gebruik om as 
vuilis in te gooi. 

 As ons vullisdromme het, word dit maklik reggemaak, 
want die trok tip net die vullisdromme. 

 Sommige kere skeur die katte en honde die vullissakke 
dan word dit netso gelos omdat dit nie in ‘n vullissak is nie. 

 Ons is nie so bevoorreg om vullissakke te kan bekostig 
nie. 

 Dit hou gesondheidrisiko’s in vir ons. 

7.10 
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 Tuinvullis wat bymekaar gemaak word moet deur die mu-
nisipaliteit verwyder word. Moet hulle betaal word om dit te 
verwyder? 

 Dit bly soms tot 3 weke voor mense se huise staan. Wat 
nou? Wie moet dit kom haal? 

Welsyn: 4.0 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 1.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Veiligheid: 4.4 Area Rede 
P-

Indeks 
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10.9 C-INDEKS: Malmesbury 
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Malmesbury C-Index 

Behuising: 9.0 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Gesondheidsorg: 
9.5 

Area Rede 
P-

Indeks 

     

Sanitasie: 10.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Water: 10.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 10.7 Area Rede 
P-

Indeks 



 
 

 169 

     

Energie: 10.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Inkomste: 4.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Opvoeding: 10.5 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Godsdiens: 7.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 10.8 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Omgewing: 10.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Malmesbury  Die mense wat teen die N7 bly  gooi hulle tuinvullis agter-
oor die muur en dit is nie ‘n mooi prentjie om te sien wan-
neer jy vanuit die omgewing verby Moorreesburg ry nie. 

 Die mopgat is te ver vir mense om hulle vullis tot daar te 
vervoer. 

 Die munisipaliteit sny die gras, maar die mense gooi hulle 
vullis net daar. Hulle het  geen verskoning nie, want die 
munisipaliteit verwyder die tuinvullis as hulle dit in swart 
sakke sit. Miskien weet hulle nie en moet dit dalk beter 
kommunikeer word. Dalk in die nuusbrief? 

 Die gebied langs die hospitaal is verskriklik. Mense mors 
vreeslik daar. 

 Die ou trimpark word ook baie verniel. Daar is bosslapers 
wat daar woon mens bang hulle steek die hele bos aan 
die brand daar. 

2.67 

Welsyn: 10.2 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Transport: 8.0 Area Rede 
P-

Indeks 

Paaie / Verkeer Malmesbury  Die mense ry net oor die stopstrate. Dit lyk hulle rol net so 
oor die teken. 

 Die verkeer is ‘n nagmerrie by die landdroskantoor se 
kruising. 

 As die ouens dalk bietjie verantwoordelik gehou word vir 
so jaag in die strate sonder om te stop sal dit ophou. 

 Daar is ‘n draai regs verbode bordjie by SPAR. In die be-
gin het mense het dit gehoorsaam, maar nie meer nie. As 
hulle sien niemand kom aan nie, dan draai hul net. 

 Deesdae is dit mos net speedbumps, maar dit is ‘n duur 
ding. Dit werk vir ‘n rukkie en dan nie meer nie. Miskien 
moet die munisipaliteit kyk na die ontwerp van die spoed-
hobbels. ‘n Taxi ry sommer 70 km/h oor die nuwe spoed-
hobbels. 

 Hier is baie gate in die pad, maar dit gebeur elke winter. 

 Ons kan nie juis kla nie – die Munisipaliteit maak altyd ‘n 
ding reg. 

 In Arcadiastraat staan soms verskriklike baie water, maar 
dit is a.g.v. die reën. Ek dink wel hulle gaan dit kom reg-

3.00 
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maak. 

 Die toestand van ons paaie is redelik goed en word intand 
gehou. 

Veiligheid: 8.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Halfgeboude huise / 
Onbewoonde erwe 

Malmesbury  Die Munisipaliteit moet kyk na sekere onbewoonde erwe 
wat nie skoongemaak word nie. 

 Gedurende November sien jy word die erwe skoonge-
maak, maar daar is ‘n sekere erf in Loedolfstraat wat nooit 
skoongemaak word nie. 

 Daar is ‘n gebou wat tot op die grond afgebrand is en die 
mense gaan daar in en uit daar, maar dit bly net so staan. 
Ons as inwoners is bereid om daar skoon te maak en reg 
te maak, maar dan veil ons daai erf op. 

1.50 

    

Algemeen: Bestuur    

Munisipale diens-
lewering 

Malmesbury  Die werkers kan beter aangewend word. In stede daarvan 
om 9 mense te stuur om een straat skoon te maak, moet 
hulle probeer om twee-twee ‘n straat te vee. Dit is ‘n ver-
morsing van mannekrag en is natuurlik ‘n uitgawe. 

1.83 
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10.10 C-INDEKS: Illinge Lethu 
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  Illinge Lethu  C-Index 

Behuising: 4.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Behuising Illinge Lethu  Daar is mense wat van die compound af kom wat al 'n 
lang tyd in die gemeenskap bly. 

 Kinders deel kamers met hulle ouers want daar is nie spa-
sie om nog kamers te maak nie. 

 Die ergste is mense bly in shacks en in toilette. Ek weet 
nie of die munisipaliteit moet dink dat mense in die toilette 
moet slaap nie. 

 Die huise in Phola Park is oorbewoon. In een yard is daar 
omtrent 10 mense in een boks. 

6.92 

Gesondheidsorg: 
4.7 

Area Rede 
P-

Indeks 

     

Sanitasie: 4.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Toilette / Publieke Illinge Lethu  Die bestaande toilette blok maklik en die sitplekke en kra- 7.03 
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toilette ne is kommen. 

 Instandhouding mense van Swartland Munisipaliteit neem 
dae lank om uit te kom om die lekke en krane reg te 
maak. 

 Ons toilette en wasbakke is beskadig. Ons toiletdeure kan 
nie behoorlik toegemaak word nie. 

 Die munisipaliteit moet asb na ons klagtes luister en doen 
wat ons vra. 

 Wanneer die munisipaliteit ons gebarste pype of toilette 
regmaak verwag hulle van ons om te betaal. Waar dink 
hulle moet ons die geld vandaan kry? Ons is dan werk-
loos? 

Water: 6.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Voedsel: 3.7 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Energie: 2.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Krag / Water / Kas-
sierpunt 

Illinge Lethu  Die munisipaliteit sny die krag af as gevolg van die water-
rekeninge, maar dit dan het niks te doen met die krag nie. 
Ons betaal die elektrisiteit dan in kontant. 

 Mens kan nie elektrisiteit koop in 'n ander area nie en ons 
verstaan nie die nuwe tegnologie van om dit oor 'n selfoon 
te koop nie. 

7.25 

Inkomste: 2.8 Area Rede 
P-

Indeks 

Werkskepping / 
Ekonomiese be-
magtiging 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit neem nie gelykheid in ag wan-
neer hulle mense aanstel nie. Dit is net afrikaanse mense 
wat in die kantore aangestel word. 

 Die munisipaliteit neem net kleurlinge aan diens. die mu-
nisipaliteit is vir kleurlinge daar is geen werkgeleenthede 
vir swartmense nie. Hulle gee nie om oor swartmense nie. 

 Baie mense van Illinge Lethu is werkloos. 

 Hulle gee nie om vir ons swartmense nie. Hulle ignoreer 
ons wanneer ons 'n klagte het. Swartmense is net sekuri-
teitswagte en cashiers. 

 Mense in Illinge Lethu is honger. Net Roelcor help ons uit 
met free afval in December. 

9.00 

Poste in Engels 
adverteer 

Illinge Lethu  Poste in die Gazette geadverteer word en nie net in Afri-
kaans geadverteer word nie. Swartmense verstaan dit nie. 

 By die klinieke is daar belangrike boodskappe maar dis 
net in Afrikaans and ons kan nie Afrikaans lees nie. 

5.00 

Opvoeding: 3.7 Area Rede 
P-

Indeks 

Gemeenskapbe-
trokkenheid 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit respekteer nie die inwoners van 
Swartland nie want hulle lig nie die mense in nie. 

 Ons het sulke gemeenskap metings nodig sodat ons, ons 
gevoelens kan sê. 

9.00 

Biblioteek Illinge Lethu  Meeste van die boeke in die biblioteek is in Afrikaans. 

 Partykeer word mense gerob in Wesbank as hulle biblio-
teek toe wil gaan. 

 Partykeer wanneer jy Wesbank biblioteek toe gaan, is dit 
vol Kleurlinge van die skool in Wesbank. Ons kry nie wat 
ons soek nie, want iemand anders het dit reeds geneem. 

 Jong kinders kan nie alleen stap na Wesbank toe nie, dis 
te ver. 

 Xhosa boeke is baie min in die biblioteek. 

5.00 
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 Die mense wat daar werk praat net Afrikaans en ons praat 
of verstaan nie Afrikaans nie. 

 Die swartmense wat daar werk is baie min daar. 

Godsdiens: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

     

Ontspanning: 3.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Rekreasie vir kin-
ders 

Illinge Lethu  Gestremde mense voel nie welkom in Swartland Munisi-
paliteit se area nie, want daar is geen vriendelike dienste 
en hulpbronne vir hulle nie. 

9.20 

Ontspanninggerie-
we / Sportfasili-teite 

Illinge Lethu  Kinders stel belang om netbal te speel, maar hulle het nie 
bane nie. Hulle het altyd by Napakade Laerskool gespeel, 
maar die skool laat hulle nie meer toe nie. 

 Die veroorsaak dat die kinders met verkeerde goed be-
trokke raak want hulle het niks te doen oor naweke nie. 

 By die Wesbank se sportvelde het hulle ligte, stoele en 
basies alles. Ons raak moeg van sokker staan kyk. 

 Ons het nie eens stoele om op te sit as ons wil sokker kyk 
nie. 

 Ons het ook nie eens draadheinings nie maar Wesbank 
het ordentlike baksteen mure om hulle velde. 

 Ons moet elektrisiteit koop as ons in die aand wil speel 
moet ons vir die veld betaal. Ons wil daai dienste verniet 
he. 

 Ons veld lyk sleg teenoor Wesbank se sportsvelde. 

 Ons benodig 'n sportsentrum om die jeug besig te hou en 
uit die moeilikheid te hou. 

 Daar is geen aktiwiteite wat in die gemeenskap gebeur 
nie. 

 Die jeug behoort hulle eie saal te he waar aktiwiteite kan 
gebeur. 

 Wanneer hulle konstant besig is sal dit hulle laat besef wat 
hulle in die lewe wil he. 

5.35 

Omgewing: 5.3 Area Rede 
P-

Indeks 

Vullisverwydering / 
Rommelstrooi 

Illinge Lethu  Die mense wat die vullisdromme leegmaak aanvaar net 
swart vullis sakke en ons het nie geld vir swart sakke nie. 
Mense is werkloos en die munisipaliteit verskaf nie die 
swartsakke vir die gemeenskap nie 

 Die hele woonbuurt is vuil. 

 Honde skeur die sakke en die vullis lê oral in die strate en 
die yards vol. 

 Die munisipaliteit behoort ons ordentlike vullisdromme te 
gee. 

 As ons nie swartsakke het nie tel die munisipaliteit nie ons 
vullis op nie. 

 Hulle wil he ons moet ons eie swartsakke koop. Die muni-
sipaliteit behoort ons swartsakke te gee. 

9.20 

Welsyn: 2.8 Area Rede 
P-

Indeks 

SASSA pensioen 
uitbetaling 

Illinge Lethu  Daar is 'n groot behoefte vir hulp met grant registrasies, 
want sommige mense moet meer as een keer gaan voor 
hulle gehelp kan word agv die groot hoeveelheid mense 
wat hulp nodig het per dag. 

 Hulle bied net hulle dienste een maal per week aan. Dit 
skep baie frustrasie. 

6.60 

Transport: 1.8 Area Rede 
P-

Indeks 
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Paaie / Verkeer Illinge Lethu  Paaie is beskadig met baie gate wat veroorsaak dat taxi 
drivers nie die mense in Phola Park aflaai nie. 

 Dit is stowwerig en daar is baie slaggate in die strate. 

 Die strate in Illinge Lethu is te smal. Lorries kan nie toe-
gang kry of ordentlik ry op die pad nie. 

5.72 

Veiligheid: 1.2 Area Rede 
P-

Indeks 

Polisie / Gemeen-
skapveiligheid 

Illinge Lethu  Polisie bied nie hul dienste aan wanneer daar hulp nodig 
is nie en hulle neem baie stadig - slakke. 

 Boonop is hulle nie naweke beskikbaar nie wanneer al die 
robberies plaasvind. 

 Polisie daag altyd laat op, partykeer daag hul selfs gladnie 
op nie. 

 Daar is net Kleurlinge wat vir die polisie werk en hulle 
praat net Afrikaans. Wanneer hulle Afrikaans praat met 
ons dan is dit moeilik vir ons om te respond want ons ver-
staan nie - veral vir die ouer mense. 

 Die polisie moet meer visible wees in die gemeenskap. 

 Die polisie slaan ons en ons weet nie aan wie om dit te 
rapporteer nie. 

 Partykeer arresteer hulle ons sommer net omdat iemand 
hulle gebel het en gesê het dat ons hulle geslaan het. Dan 
vat hulle ons tronk toe vir 2 ure en laat ons weer vry. 

 Hulle kom ondersoek ons huise sonder 'n search warrant 
en neem geld. 

 Wanneer ons nie by die huis is nie, dan breek hulle in en 
deursoek ons huis sonder toestemming. 

 Wat gaan met ons gebeur as hulle ons besittings steel? 

 Die polisiestasie is te ver. Hulle behoort 'n polisiestasie in 
Illinge Lethu op te rig 

 Hulle kan 'n container gebruik as 'n mobile polisie stasie 
by die taxi rank, veral vir naweke wanner mense dronk 
raak en fight. 

 Die Kleurling polisie neem voordeel van ons omdat ons 
nie kleurlinge is nie. Hulle dink hulle is te slim. 

 Ons wil meer swart polisiemanne he by ons eie polisiesta-
sie of hulle moet meer huur by die polisiestasie in die 
dorp. 

6.80 

Spreiligte / Straat-
ligte 

Illinge Lethu  Ons ligte is te dof in die nag. Dis onveilig vir die inwoners. 

 Partykeer gaan die ligte af en werk glad nie. 

 Ons kan maklik besteel word deur diewe in die nag. 

4.83 

Brandpad / Brand-
weer 

Illinge Lethu  Die mense in die shacks neem nie verantwoordelikheid vir 
hulle lewens nie want as 1 shack afbrand, brand meer as 
5 shacks af as gevolg van die stadige reaksie tyd van die 
brandweer dienste. 

8.80 

    

Algemeen: Bestuur    

Diversiteit / Olyffees 
/ Inkommers 

Illinge Lethu  Swartland Munisipaliteit beïnvloed die buite maatskappy 
wat bv. die paaie kom regmaak deurdat hulle dagfooie 
verander volgens wat hulle die ander munisipaliteite se 
werkers betaal, alhoewel dit dieselfde company is. 

 Die Swartland Munisipaliteit se werkers se salaris moet 
minder gemaak word. Dis onregverdig want ons almal 
doen dieselfde job. 

 Wanneer ons na die biblioteek in Wesbank gaan, word 
advertensies daar geadverteer wat nie by die Thusong 
Gemeenskapsentrum geadverteer word nie. 

 Poste word dikwels geadverteer wanneer die afsluitings 
datum naby is. Baie van ons swartmense gaan nie na die 
biblioteek toe nie, wat maak dat hulle nie die poste sien 

8.80 
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wat geadverteer word nie. 

Munisipale diens-
lewering 

Illinge Lethu  Mense gooi dooie honde in die gate.  

 Skelms kruip weg in daai gate. 

 Die gate moet toegemaak word vir veiligheidsredes. 

 Dis gevaar omdat ons kinders kan val in daai gate want 
hulle is te diep. 

5.00 


