
BOODSKAP VAN DIE BURGEMEESTER

MYLPALE: 

Die meeste van ons het ’n moeilike jaar agter die rug. Baie het hulle 
geliefdes verloor en ons moes aanpas by nuwe maniere van sosiale 
interaksie. 

Ons het verskeie kennisgewings en opdaterings oor dienslewering en 
COVID-19 via digitale media, SMS’e en luidsprekers uitgereik, maar die 
laaste amptelike nuusbrief wat in druk uitgegee is, was presies ’n jaar 
gelede. 

Aangesien COVID-19 ’n siekte is wat deur kontak veroorsaak word, wou 
ons opdaterings oor munisipale dienste in drukformaat vermy, en dit was 
vir baie van ons ook ’n aanpassing. Met die tweede golf van die pandemie 
agter ons en die entstof wat in die provinsie begin uitrol, hoop ons van 
harte dat ons nie ’n derde en vierde golf moet deurleef nie; en as dit dan 
moet, dat dit nie so erg soos die eerste en tweede golf sal wees nie.   

My boodskap aan alle inwoners is om veilig te bly, seker te maak dat 
hulle ’n sosiale afstand handhaaf en hulle gesondheid goed oppas. Soos 

Stuur ‘n e-pos na info@swellenmun.co.za as u wil omskakel na e-rekeninge toe.

NUWE FASILITEITE:
-  Sooispit-Seremonie: 

Min. Anroux Marais: 
Nuwe Swellendam 
Biblioteek

-  Min. Anroux Marais 
open Railton 
Krieketblad en-nette

in 2020 die geval was, gaan die munisipaliteit voort om ’n uitstekende 
diens te lewer. Ek is bewus dat daar in die eerste kwartaal van 2021 
’n paar probleme met water was, maar ons leer uit hierdie uitdagings 
en doen opgraderings aan die munisipaliteit se infrastruktuur. Ek wil 
opreg om verskoning vra aan die inwoners wat by tye erg daardeur 
geraak is en groot ongerief moes ervaar, en ek wil hierdie inwoners 

ook bedank vir hulle 
geduld terwyl ons die 
probleem uitgesorteer 
het. Die sukses van ons 
gemeenskappe en die 
gevolglike sukses van ons 
munisipaliteit hang alles 
af van gemeenskapslede 
wat almal saamstaan en 
saamwerk. 

In 2021 maak ons 
soos altyd staat op 
ons inwoners se 
ondersteuning, want 
ons Werk Saam, Groei 
Saam!

DIENSLEWERING:
-  Pad- en plaveiselwerke

-  Voorsieningskanaalbestuur 
behaal rekord: 10 tenders 
sluit op een 1 Day:   

   31 Julie 2020

PUBLIEKDEELNAME:
-  Virtuele openbare Raads-, GOP en 

SMAFvergaderings

-  Kleinbesigheidsopname en 
Besigheidsparkvergaderings

OKKASIES:
-  Double Century 2020

-  Hemelbesem 
besoek skole en die 
munisipaliteit

Uitvoerende Burgemeester
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Noodnommers:Noodnommers:

SLANGHANTEERDERS
SWELLENDAM:
Jane Walker: 083 947 0497
Dee Hazell: 072 288 1028
MONTAGU:
Gerrie Heyns: 063 556 6338
BUFFELJAGSRIVIER:
Geoff Burgess: 072 441 9076 

MUNISIPALE BYSTAND #'s
PYPBARSTE, PAAIE,
STORMWATER, RIOOL: 
SWD: 071 207 9213 
Barrydale: 073 668 1025
Suurbraak: 063 634 2282

ELEKTRISITEIT: 
SWD: 076 684 4386
Suurbraak: 063 643 3621
Barrydale: 078 380 2789

ALGEMEEN
Brand: 028 425 1690
Ambulans: 10177
Polisie: 028 514 8104 / 10111
SWD Hospitaal: 028 514 1140

MAATSKAPLIKE
DIENSTE
Badisa: 028 514 1525
Maatskaplike Ontwikkeling:
028 514 3732
ACVV: 028 514 1320

WETSTOEPASSING EN
VERKEERSDIENSTE: 
079 501 3339 / 076 211 3358

Hoofkantoor: 028 514 8500
Facebook: Swellendam Municipality - SWEMun

E-pos: info@swellenmun.co.za
Webwerf: www.swellenmun.co.za

Maandag tot Donderdag 
10:00 - 12:00 
 13:00 - 16:00 

Vrydag
10:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

Biblioteekure

028 514 8500
info@swellenmun.co.za
Swellendam Municipality - SWEMun

GEEN MASKER, 
         GEEN TOEGANG!

 
 Swellendam Biblioteek sal vanaf Maart

2021 tot verdere kennisgewing elke
alternatiewe Saterdag weer oop wees.

Biblioteekure op Saterdae: 
09:00-12:00

Datums: 
13 & 27 Maart 2021

#GeeVerantwoordelikVeldtog

Gee Verantwoordelik

Skenk 'n kospakkie
Skandeer die QR-kode
wat by geselekteerde
verkopers vertoon
word om 'n kospakkie
aan iemand in nood
te skenk.

Maak 'n donasie by een van die deelnemende
organisasies; Badisa Swellendam, ACVV
Swellendam, Railton Stigting, Community
Action Partnership, Departement van
Maatskaplike Ontwikkeling.

Maak 'n donasie/skenking

1. Plaas voedselitems in die CAP-trollie by Swellendam
Spar of Swellendam Checkers.

2. Maak 'n kontant / EFT deposito in die Swellendam
COVID-19 Verligtingfonds via Nedbank #113 785 9571

Maak 'n deposito
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Wonderlike nuus!

028 514 8500 info@swellenmun.co.za Swellendam Municipality - SWEMun

 

Die Swellendam Munisipaliteit is besonders trots om aan te kondig dat
ons vir die 2019/2020 finansiële jaar ’n skoon ouditverslag van die

Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika (OGSA) ontvang het.

’n Skoon oudit staan ook bekend as ’n ongekwalifiseerde ouditmening
sonder bevindings’. Dit is die vyfde skoon ouditmening wat in die

afgelope sewe jaar aan die munisipaliteit toegeken is.

’n Skoon oudit is die hoogste vlak van versekering wat 
die Ouditeur-Generaal kan gee as ’n bevestiging 

van die akkuraatheid en deursigtigheid 
waarmee die munisipaliteit se finansiële 

sake hanteer en gerapporteer is. 
Beslis ’n merkwaardige prestasie vir 

die munisipaliteit!

Terugvoering oor vorige en huidige projekte
Insette tot die 2021 - 2022 GOP / Begroting
Insette tot die hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelings
Raamwerk (Munisipale Grondgebruiksbeplanning)

ITEMS VIR BESPREKING:

PUBLIEKE 
GOP VERGADERINGS

Die Swellendam Munisipaliteit nooi lede van die publiek
uit na munisipale GOP terugvoeringsvergaderings.

Lokaal      TydDatumDorp / AreaWyk/Sektor

Terugvoering oor vorige en huidige projekte
Insette tot die 2021 - 2022 GOP / Begroting
Insette tot die hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelings
Raamwerk (Munisipale Grondgebruiksbeplanning)

ITEMS VIR BESPREKING:

PUBLIEKE 
GOP VERGADERINGS

Die Swellendam Munisipaliteit nooi lede van die publiek
uit na munisipale GOP terugvoeringsvergaderings.

Lokaal      TydDatumDorp / AreaWyk/Sektor


