
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

KENNISGEWING: OPDATERING VAN WATERTOEVOER IN RAILTON 
 

Ons wil almal bedank wat tot dusver hulle samewerking gegee het en vra dat almal asseblief 

geduld toepas. Vir diegene wat die geleentheid gebruik om amptenare te beledig en beskuldig, 

wil ons net aanraai dat onderbrekings nie die norm is nie en dat dit ’n buitengewone pypbars en 

pompbreuk was wat binne vyf dae gebeur het. 

 

Die situasie word ook vererger deur die feit dat dit Railton se enigste punt van toevoer is. Ons beoog 

om ’n tweede toevoerpunt te verskaf as deel van Railton se uitbreiding en om dit te doen, is ons 

heeltemal afhanklik van die aansoeke om befondsing. 

 

Die laaste herstelwerk is 18:00 voltooi by ’n klep in Buitenkantstraat wat vervang moes word. Ons is 

nou besig om die netwerk weer aan te skakel. Ons gebruik ook die grootste 22 000-liter tenker om 

die reservoir te ondersteun en om water direk daarin te stort. Ten tye van hierdie skrywe staan die 

reservoir op 16,5%. Dit is nog nie genoeg om die krane oop te draai nie en ons vra dus vir so ’n bietjie 

meer geduld. Sodra die reservoir min of meer 30% vol is, sal ons die waternetwerk oopmaak tot 

sowat 30-40% van sy volume.  

 

Dit sal drie gevolge inhou. Eerstens sal lugborrels in die netwerk stadiger uitgedruk word en dit sal 

hopelik geen verdere pypbars veroorsaak nie. Tweedens sal water stadiger en minder vloei sodat 

daar nie ’n toeloop op die stelsel is nie. Derdens sal hopelik meer mense almal ’n bietjie water kry, 

in plaas daarvan dat ’n paar mense alles kry en dan sit ons weer met die uitdaging dat die 

hooggeleë areas sonder water sit. Dit is veronderstel om nie meer as 24 tot 48 uur te neem om te 

stabiliseer nie, mits daar geen verdere onderbrekings is nie. Daar is vandag ’n voorstel gedoen om 

voorsiening in die begroting te maak om die hele pyplyn te vervang. Sodra die amptelike gesprekke 

plaasgevind het, sal verdere terugvoering hieroor gegee word. 

 

Hierdie is ’n onvermydelike situasie. Ek wens ek kon voorspel waar onderbrekings sou voorkom, want 

dan sou ons vroegtydig kon optree. Terselfdertyd wil ek ook noem dat daar by drie JoJo-tenke 

skade was aan die tydelike infrastruktuur wat wel geïmplementeer is. Krane is afgebreek, en in twee 

gevalle is tenke met ’n mes gesteek wat beteken dat die gemeenskap in daardie areas nog meer 

benadeel word. ’n R25 000-beloning word aangebied aan persone wat na vore kom en inligting 

verskaf sodat die skuldiges vir vandalisme en skade aan munisipale bates aangekla kan word. Dit 

is baie teleurstellend dat daar mense is wat só min vir hulle medemens omgee. 

 

Ons verwag dus om vanaf 22:00 tot 24:00 (middernag) die stelsel stadig maar seker stelselmatig 

oop te maak. Ek hoop en bid dat daar nie verdere skade is nie en dat waterdienslewering sal 

normaliseer. Ons vra weereens om verskoning vir die ongerief en die vertraging in die herstel van 

die waternetwerk.  

 

Sonder almal se samewerking kan ons nie ’n verskil maak nie.  
 

A. Groenewald 

Munisipale Bestuurder 

(25/01/2021) 


