
Beste inwoners,

Die jaar kom nou vinnig tot ’n einde, en dis dus tyd 
om te besin oor die afgelope kwartaal se  munisipale 
oorsigbestuur en aktiwiteite.

Eerstens is ek trots om aan te kondig dat Swellendam 
Munisipaliteit, gegewe die voortdurende strewe 
na goeie oorsigbestuur, sy 7de skoon oudit van die 
afgelope agt jaar behaal het.

Ek wil my innige waardering uitspreek teenoor alle 
munisipale amptenare onder die hoogs bekwame 
leiding van die Munisipale Bestuurder, mev. 
Anneleen Voster, en haar span senior bestuurders. 
U administrasie bestuur daagliks die organisasie 
met oortuiging en ’n pligsbesef terwyl u die storms 
trompop benader. Veral dít onderskei u van u 
eweknieë.

Tweedens bedank ek al ons inwoners dat julle die 
uitvoerende gesag in alle opsigte aanspreeklik 
hou. Verskeie opwindende en noemenswaardige 
projekte en intervensies is oor die afgelope maande 
geïmplementeer. In Suurbraak het die munisipaliteit 
Wêreldvoedseldag saam met die provinsiale Minister 
van Landbou, doktor Ivan Meyer, gevier. Provinsiale 
Minister van Kultuursake en Sport, Anroux Marais, 
was teenwoordig by die opening van twee nuwe 
netbalbane by die Gert Booysen-ovaal en by die 
opgegradeerde netbalbaan by die Powell-stadion.

As deel van die munisipaliteit se 5-jaarplan om 
padinstandhouding te bespoedig, is die begroting 
vir die herseël, instandhouding en herstelwerk van 
paaie met 280% meer as die vorige boekjaar verhoog, 
wat altesaam ’n rekordbrekende R8,4 miljoen beloop.

Ander groot kapitaalprojekte wat tans geïmplementeer 
word, is Fase 2 van die Barrydale Waterwerke-
opgradering, die installering van ’n tweede hooftoevoer 
na die Railton-reservoirs, die laaste fase van die 
gesegmenteerde plaveisel in Smitsville en die 
herinstelling van Infanta-strand. Vir Swellendam 
Munisipaliteit om suksesvol te wees en sy rol te vervul 
om gemeenskappe en toeriste veilig te hou, moet ons 
die vennootskap tussen die Raad, die Administrasie, 

die gemeenskap en alle wetstoepassingsagentskappe 
versterk.

Wat misdaad aanbetref het omstandighede in 
Suid-Afrika oor die laaste paar dekades drasties 
verander. Met die huidige situasie in Swellendam het 
dit nóg belangriker geword dat alle inwoners aktief 
deelneem om seker te maak dat ons na ons eie en 
mede-inwoners se welstand omsien. Veiligheid en 
sekuriteit is ’n hele-samelewing-benadering. Ons 
is almal terdeë bewus dat misdaad investering 
ontmoedig en groei belemmer, en dit lei op sy beurt 
tot hoë werkloosheidsyfers. As dit nie met erns bejeën 
word nie, kan toenemende misdaad Swellendam 
se maatskaplike en ekonomiese vooruitgang erg 
benadeel.

Om die veiligheid van alle gemeenskappe en toeriste te 
verseker, is ’n nuwe veiligheidsplan en -strategie deur 
die munisipale Hoof van Verkeer en Wetstoepassing, 
Charlene Saaiman, saamgestel. Skakeling met 
verskeie belanghebbendes het tot die stigting van die 
Swellendam-veiligheidskomitee gelei. Die doel is om 
’n gekoördineerde en geïntegreerde benadering deur 
die SAPD, munisipale Wetstoepassing, Verkeersdienste 
en buurtwagte vir die praktiese implementering 
van die plan te verseker. Ons verbind ons tot die 
veiligheid en sekuriteit van al ons gemeenskappe.

Nuwe inisiatiewe met betrekking tot openbare 
deelname is deur die Administrasie uitgerol, insluitend 
die suksesvolle Koffiekletse in die munisipaliteit se 
ses wyke om die gemeenskap te betrek. Die eerste 
ronde vergaderings vir die 2022-2023 Geïntegreerde 
Ontwikkelingsplan (GOP) het ook in Oktober en 
November plaasgevind. 

Verder het ’n praktiese besluit deur die uitvoerende 
bestuur beteken dat die Munisipale Bestuurder 
amper elke week ’n besoek in Barrydale afgelê het 
en dit het reeds ’n positiewe impak op inwoners 
anderkant die Tradouwspas. Al hierdie maatreëls dra 
by tot ons missie om plaaslike regering en bestuur 
nader aan ons gemeenskappe te bring.

Swellendam-rugbyklub het ’n suksesvolle 
Werkersbeker aangebied, en spelers van verskillende 
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BOODSKAP
VAN DIE
BURGERMEESTER

FRANCOIS DU RAND
Uitvoerende Burgemeester

Mylpale

Projek vir die herseël en herstel 
van paaie

Tweede Railton-hoofkragtoevoer

Brian Neale as nuwe Direkteur van 
Infrastruktuursdienste aangestel

Railton-stygleiding (hooftoevoer 
na die Railton-reservoirs) 

Opgradering van Barrydale-
waterwerke

7de Skoon Oudit vir 2021-2022
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regeringsinstellings en plaaslike ondernemings het 
daaraan deelgeneem. Die Swellendam-skouterrein 
het onlangs die jaarlikse Old Mutual Wealth Double 
Century-fietswedren aangebied en Swellendam 
Munisipaliteit was ’n belangrike vennoot by dié 
geleentheid. Die ekonomiese impak van hierdie 
wêreldbekende gebeurtenis in die munisipaliteit 
beteken nie net dat miljoene rande oor ’n naweek 
spandeer word nie, maar dit is ook ’n tentoonstelling 
van wat die groter Swellendam ten opsigte van reis 
en gasvryheid kan aanbied. Die tweede uitgawe 
van ons Somergids is vrygestel – enige plaaslike 
toerismebesigheid kan gratis blootstelling hierin kry. 
Dit is gevul met aktiwiteite, ervarings, verblyfplekke 
en eetplekke om alle beursies en voorkeure te pas.

Ten slotte het ons aktiewe burgerskap nodig om die 
nalatenskap van die verlede te oorkom, ons huidige 

uitdagings aan te pak en die toekoms vir komende 
geslagte te bepaal. “Aktiewe burgerskap beteken om 
by u plaaslike gemeenskap betrokke te raak. Aktiewe 
burgerskap kan iets so eenvoudig soos ’n veldtog 
vir die skoonmaak van ’n straat of iets so belangrik 
soos die veiligheid van ’n buurt wees. Aktiewe 
burgerskap is een van die belangrikste stappe om 
gesonde en veilige samelewings te bou.” Ons moet 
almal tot aktiewe en verbonde burgerskap bydra, 
dit bevorder en dit aanmoedig. Ons het almal regte 
as inwoners, maar hierdie regte kom met verskeie 
verantwoordelikhede.

Saam kan ons ’n verskil maak.

BELANGHEBBENDESKAKELING

INFANTA-STRAND: HERINSTELLINGSPROJEK

Gesamentlike vergaderings van Wetstoepassing, 
SAPD en ander relevante belanghebbendes in 
Swellendam om aktiwiteite gedurende die feestyd 
en algemene misdaadvoorkoming te bespreek. Die 
bestryding van ontluikende maatskaplike euwels 
soos dwelms, diefstal en militante straatkinders is 
’n multidissiplinêre benadering en is noodsaaklik 
om die silo’s tussen departemente en die privaat 
sektor te verwyder sodat gesamentlike oplossings 
gevind kan word.

VERGADERING VAN VEILIGHEIDSFORUM 
(NOVEMBER 2022).

VERGADERING TUSSEN WETSTOEPASSING EN 
DIE SAPD (DESEMBER 2022) 

Swellendam Munisipaliteit kondig met 
groot trots aan dat ons vir die boekjaar 
2021-2022 ’n skoon oudit behaal het. Die 
oudit-uitkoms het onveranderd gebly van 
die boekjaar 2020-2021 as ongekwalifiseer 
sonder enige bevindings. Dit is die 
sewende skoon oudit in die afgelope agt 
jaar; ’n uitdagende prestasie met beperkte 
befondsing en ’n omgewing besaai met 
wetgewing. ’n Skoon oudit vir die 
boekjaar 2021-2022 bevestig dat die 
Ouditeur-Generaal van mening is dat die

munisipaliteit se finansiële state en 
oorsigbestuur redelik weergegee is, 
sonder wesenlike wanvoorstelling. 
Verder beteken dit dat die ouditspan 
geen beduidende kwessies in die 
raamwerk van interne kontrole 
geïdentifiseer het nie, wat dus ’n 
uitdrukking van vertroue in die bestuur 
van die munisipaliteit is. Die belangrikheid 
van ’n skoon oudit kom op meer as die 
nakoming van wetgewing en die 
vermyding van fiskale boetes neer.

’n Skoon oudit is ook ’n aanduiding van 
munisipale deursigtigheid, wat een van 
die belangrikste boustene van 
demokrasie is.  Dit bied gemoedsrus aan 
inwoners en belastingbetalers dat hulle 
welverdiende geld op ’n gesonde en 
verantwoordbare wyse bestee word. 

Nadat goedkeuring van die Departement van 
Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning 
(DOO) verkry is, het Swellendam Munisipaliteit met 
die opknapping van die Infanta-waterkering begin. 

Wale Marine het twee voorstelle vir die waterkering 
se opknapping voorgelê. Die DOO se goedkeuring 
was vir enige van die twee opsies, met dien verstande 
dat die munisipaliteit binne die omvang van 
die oorspronklike waterkeringstruktuur bly. Die 
opgeknapte waterkering is in Oktober 2022 opgerig 
en is in ooreenstemming met die kruinlyn en 
omvang van die waterkeringstruktuur, soos vereis 
deur die DOO. 

Hoewel dit nog effens vroeg is om te bepaal, blyk dit 
of die waterkering doeltreffend werk om nie net die 
sentrale en suidelike strande te skep en te stabiliseer 
nie, maar ook die noordelike strand. Positiewe 
terugvoering is van die Infanta-gemeenskap oor 
hierdie projek ontvang.

Barrydale-vraghouerpark vir 
besighede

Vordering met Railton-
behuisingsprojek

7de

Skoon Oudit
 2021 - 2022



Gebeure

DOUBLE CENTURY (NOVEMBER 2022)

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 nie 
beskikbaar is nie, 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

Gemeenskapskakeling

KOFFIEKLETSE (OKTOBER EN DESEMBER 2022) 

LIGGIEFEES (DESEMBER 2022)




