
6de Skoon Oudit vir 2020-2021

Mylpale

Barrydale opgradering van 
paaie en stormwater

Munisipale Bestuurder Anton 
Groenewald sê totsiens 

Railton-behuisingsprojek

Beste inwoners,

Aangesien ons die einde van ons finansiële jaar by 
die Munisipaliteit nader, is dit tyd om te besin oor 
die laaste kwartaal van die 2021/2022 finansiële jaar.

Soos daar in die nuusbrief van Maart genoem is, het 
ons vir die afgelope finansiële jaar ’n 6de Skoon Oudit 
behaal en ons is baie optimisties dat ons die prestasie in 
hierdie huidige finansiële jaar sal herhaal. Ons beroem 
ons op goeie oorsigbestuur, nakomingsbestuur, 
aanspreeklikheid en deursigtigheid.

Een van die munisipaliteit se mylpale in die afgelope 
kwartaal was die Raad se goedkeuring van die 
begroting en GOP vir die 2022/2023 finansiële jaar. 

Die vyfde generasie GOP sal broodnodige 
opgradering en investering in infrastruktuur 
stimuleer, en ekonomiese geleenthede ontsluit 
om ons belastingbasis te laat groei en alle aspekte 
van dienslewering te verbeter. Ek wil alle inwoners 
bedank wat aan die GOP-proses deelgeneem het en 
al die waardevolle insette gelewer het om hierdie 
dinamiese en deursigtige dokument te skep wat die 
Raad sal lei en aanspreeklikheid sal versterk.

Alle wykskomitees is ingestel en opleiding met lede 
het begin om seker te maak dat alle komiteelede 
weet hoe om hul gemeenskappe ten beste te 
bedien. Inligting oor die wykskomitees en die Raad 
is beskikbaar op die munisipale webwerf onder 
“Municipal Governance”: www.swellendam.gov.za.

Ons het met trots die nuwe Archbishop Desmond 
Tutu-biblioteek in Stasiestraat geopen. Die biblioteek 
voorsien opgeknapte dienste en hulpbronne aan 
munisipale inwoners. Die nuwe biblioteek bied 
ook ’n klein fotografiese uitstalling aan van die 
Aartsbiskop se besoek aan Swellendam in 2013 – 
dit is tot die einde van Augustus 2022 vir openbare 
besigtiging beskikbaar.

Die hoof van Verkeer en Wetstoepassing, Charlene 
Saaiman, het ’n werkswinkel vir die kapasiteitsbou van 
polisiëringsforums aangebied, asook ’n werkswinkel 
oor die veiligheidsplan vir strategiese belanghebbers, 
insluitend die Overberg Distriksmunisipaliteit en die 
Wes-Kaapse Regering. Hierdie inisiatiewe is om te 
sorg dat verskillende kwesbare groepe nie agtergelaat 
word nie en dat uitdagings met wetstoepassing 
en veiligheid voortdurend gemonitor word en 

aandag geniet. Swellendam Munisipaliteit het in 
die laaste kwartaal ‘n investering van R90 miljoen 
in kleinhandelruimte, onder andere bou-aansoeke, 
goedgekeur. 

Die Raad het meer as twintig beleide in die laaste 
kwartaal hersien om in ooreenstemming met ons 
visie en missie te wees. Ons kapitaalbegroting 
sal daartoe lei dat Swellendam Munisipaliteit in 
die nuwe finansiële jaar meer as R60 miljoen aan 
infrastruktuur bestee.

Vir Swellendam Munisipaliteit om suksesvol te 
wees, moet ons die vennootskap tussen die Raad, 
die administrasie en die gemeenskap versterk. Ons 
het ‘n aktiewe burgery nodig om die nalatenskap 
van die verlede te oorkom, die huidige uitdagings 
aan te spreek en ons toekoms vir die volgende 
geslagte te bepaal.

“Aktiewe burgerskap beteken om betrokke te raak 
by plaaslike gemeenskappe en demokrasie op alle 
vlakke, van dorpe tot stede tot landwye aktiwiteite. 
Aktiewe burgerskap kan so klein wees soos ‘n veldtog 
om jou straat skoon te maak of so groot soos om 
jongmense op te voed oor demokratiese waardes, 
vaardigheidsontwikkeling en deelname. Aktiewe 
burgerskap is een van die belangrikste stappe in die 
rigting van gesonde samelewings.”

Die “EK IS SWELLENDAM, EK IS BARRYDALE, EK 
IS SUURBRAAK EN BUFFELJAGSRIVIER, en EK IS 
MALGAS, INFANTA en STORMSVLEI’’-veldtog sal 
’n beweging wees wat ontwerp is om aktiewe en 
geïnvesteerde burgers in al ons dorpe te bevorder 
en te motiveer, en is gegrond op die feit dat almal 
van ons regte as inwoners het, maar dat daar saam 
met hierdie regte verskeie verantwoordelikhede kom.

Laastens is ons besig om ons toerismestrategie 
te hersien en het verskeie verbintenisse met 
ons toerisme-belanghebbers gehad. Die derde 
Besoekersgids (Winter 2022) vir die Swellendam- 
munisipale gebied is ook versprei. 

As die munisipaliteit streef ons voortdurend daarna 
om voortreflike dienste te lewer. Ek wens vir almal 
’n goeie gesondheid toe en laat ons as die breër 
gemeenskap van Swellendam aanhou om Saam te 
Werk en Saam te Groei!
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BOODSKAP
VAN DIE
BURGERMEESTER

FRANCOIS DU RAND
Uitvoerende Burgemeester



MUNISIPALE BESTUURDER SÊ VAARWEL

Gebeure

“HOPS GRAVEL GRIND MTB AND GRAVEL RACE” (14 & 15 MEI 2022)

OPENING VAN DIE ARCHBISHOP DESMOND TUTU-BIBLIOTEEK IN SWELLENDAM (27 MEI 2022)

Gemeenskapskakeling

VERGADERINGS MET DIE GEMEENSKAP OOR DIE BEGROTING

WERKSWINKEL VIR KAPASITEITSBOU VAN DIE POLISIËRINGSFORUM

Ek is ontsaglik dankbaar vir die geleentheid wat 
Swellendam my gegun het om vir die afgelope 
vier jaar en agt maande die leiding te kon neem. 
Ek vertrou dat ek ’n positiewe impak op die 
organisasie, sy mense en sy uitkomste gemaak 
het. Hoewel ek trots is op die skoon oudits, 
die verbeterde kontantposisie, die verbeterde 
volhoubaarheid, die verhoging in toelaetoekennings 
vir behuising en infrastruktuur en die algemene 
verbetering van die instansie, hoop ek dat die 
dorpe en hulle mense ook beter daarna uitsien. 
Dit is nie altyd so maklik om te bevestig nie. 

Ek wil dankie sê aan almal, veral oor die afgelope 
drie maande toe ons die gordel moes intrek om 

uitgawes te verminder en ons netto kontantposisie 
te verbeter. Ek wil dankie sê aan die toegewyde 
amptenare wat elke dag kom werk om hul bes te 
doen om ’n verskil te maak en dienste te lewer. Aan 
ons inwoners en besighede met wie ek geskakel 
het, baie dankie vir julle insette. Namate dit einde 
Junie se kant toe staan, voel ek baie gerus dat die 
span wat agterbly seker sal maak dat Swellendam 
Munisipaliteit voortgaan om so goed as moontlik 
sy mandaat na te kom. Ek is op pad Midvaal toe 
en ek sal altyd met goeie herinneringe terugdink 
aan die genotvolle tyd wat ek in Swellendam 
deurgebring het. Ek sien daarna uit om een van 
die dae as ’n besoeker terug te keer.

COVID-19: Besoek elke Maandag ons sosiale media-bladsye vir weeklikse nuus oor inentingsklinieke. Statistiek vir die distrik word 

ook elke twee weke geplaas. 
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NOODNOMMERS

PYPBARSTE, PAAIE,
STORMWATER, RIOOL

Swellendam: 071 207 9213
Barrydale: 073 668 1025
Suurbraak: 063 634 2282

ELEKTRISITEIT
Swellendam: 076 684 4386

Suurbraak: 063 643 3621
Barrydale: 078 380 2789

WETSTOEPASSING EN
VERKEERSDIENSTE

079 501 3339 / 076 211 3358

ALGEMEEN
Brand: 028 425 1690

Ambulans: 10177
Polisie: 028 514 8104 / 10111

SWD Hospitaal: 028 514 1140

MAATSKAPLIKE DIENSTE
Badisa: 028 514 1525
ACVV: 028 514 1320

SLANGHANTEERDERS
MONTAGU & OMGEWING

Gerrie Heyns: 063 556 6338

BUFFELJAGSRIVIER
Geoff Burgess: 072 441 9076

Indien Gerrie of Geoff
onbeskikbaar is, kontak gerus
Amy Mocke in Swellendam by

084 581 3526.

BIBLIOTEEKURE

MAANDAG - DONDERDAG
09:00 - 17:00

VRYDAG
09:00 - 16:00

ARCHBISHOP DESMOND 
TUTU BIBLIOTEEK

SATERDAG
09:00 - 12:00


