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Stellenbosch Wag
speel belangrike rol

Redaksionele kommentaar

Wie moet dié
stryd namens
inwoners voer?
Die nuus dat die finale beplanning
waarskynlik gaan begin om die R44
tussen Stellenbosch en Somerset-Wes
op te gradeer of wyer te maak, het die
kollig weer laat val op die rol van die
burgerlike samelewing en dié van
plaaslike owerhede.
Die debat rakende die opgradering
van hierdie belangrike roete na en van
Stellenbosch word al vir etlike jare
gevoer, met groot teenkanting wat uit
veral Stellenbosse geledere teen die
projek uitgespreek is.
In hierdie geval het die
munisipaliteit in 2014 en in 2016
beswaar gemaak teen die beoogde
herbouing van die pad, maar hy het
onlangs aangedui dat hy geen inspraak
in die provinsiale padinfrastruktuur
het nie.
In ’n vergadering in die stadsaal wat
’n jaar of wat gelede met belanghebbendes gehou is, het die
provinsiale minister onderneem om ná
afhandeling van die studie oor die
wenslikheid van die R44-opgradering,
onderneem om terugvoering te gee en
die gemeenskap weer die geleentheid
te bied om die aangeleentheid te
bespreek.
Dit het nooit gebeur nie.
Dit is vreemd om in die tydperk
waarin ons ons tans bevind, en waar
demokrasie hoogty vier, te sien dat die
menings van die belastingbetalers van
die dorp grootliks geïgnoreer word.
Soveel klem word gelê op deelnemende besluitnemingsprosesse, inspraak
deur die inwoners van die dorp en
konsultasies met rolspelers, maar dit
dien geen doel as die politieke
heersers van die provinsie uiteindelik
eenvoudig hul eie besluite stoomroller
en met hul eie strategieë voortgaan
nie.
Belastingbetalers wat teen die
herbouing van die pad gekant is – en
dit wil voorkom asof dit ’n groot
groepering in en om Stellenbosch is
wat hierteen gekant is – moet hulle
dan op die plaaslike owerheid kan
beroep om hul standpunt te
ondersteun.
Dit is per slot van rekening hul geld
wat die dorp aan die gang hou.
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Wetstoepassers se optrede
‘laat veel te wense’
Ek was die naweek verbaas om te
sien hoe byna gewelddadig
munisipale wetstoepassers kan
optree.
Ek was op pad huis toe in die
Jannaschstraat-omgewing toe ek die
man met die kleurvolle verestoffers
gewaar. Hy het rustig in die straat
gestap, niemand gehinder nie en nie ’n
geraas gemaak of van hom ’n oorlas
gemaak deur voertuie te stop of aan
deure te gaan klop nie. Hy het net sy
gang gegaan.
Ek het besef my verestoffer is tans
meer stof as vere en het besluit om hom
te ondersteun. Hy verdien immers ’n
wettige inkomste en pla niemand
nie – hy is nie eens so lastig soos die
talle bedelaars in die dorp nie.
Ek het pas my transaksie afgehandel
of ’n bakkie van die plaaslike owerheid
se wetstoepassingsafdeling stop by die
man. Soos wafferse Swat-lede spring
hulle uit die voertuig – omtrent vyf of
ses van hulle, en begin die man
ondervra en deursoek.

Ek was stom verbaas oor hierdie
hardhandige optrede wat met
aansienlike brutaliteit gepaard gegaan
het. Hulle was soos opgeleide soldate en
die manier waarop hulle die arme
stoffer-man hanteer het, het herinner
aan tonele uit aksiebelaaide
spanningsrolprente.
Hoekom die man so pla en so
hanteer? Dit terwyl daar daagliks
tientalle plakkers langs die Eersterivier
bly, strukture en tente opslaan en
deurentyd ’n wesenlike gevaar vir die
inwoners van Stellenbosch inhou.
Dit lyk asof die dorp se wetstoepassers
regtig geen prioriteite het nie en
maklike teikens soek.
Hoekom doen hulle nie hul werk
behoorlik en pak die probleemgebiede
nie? Die gereelde aanvalle op stappers
en drawwers in Jonkershoek is seker te
gevaarlik vir hierdie opgeleide
wetstoepassers, of is hulle net nie lus
daarvoor om hul hande op die regte
manier vuil te maak nie?
Ontstoke stapper, JONKERSHOEK
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Ons WAT-woord van die week
Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal
(WAT) gee ons lesers elke week die
beskrywing van ’n ongewone Afrikaanse
woord – een wat dalk in onbruik geraak
het, maar wat nogtans ’n glimlaggie
veroorsaak. As jy so ’n woord ken of

gehoor het en waarvan jy nie die volle
betekenis of herkoms ken nie, laat weet
ons gerus en ons kan die kenners by die
WAT versoek om ’n gepaste verduideliking
te gee. Stuur jou woord na
danie.keet@media24.com

Ek is bevrees daar is mense wat
onkundig is oor die rol wat
Stellenbosch Wag in ons
gemeenskapsveiligheid speel.
Ná ’n opmerking verlede week deur
’n lid van Die Boord se
sekerheidsgroep op sy WhatsAppnetwerk dat sy hoop almal is lede van
Stellenbosch Wag, was daar ander lede
wat gesê het die groep het niks met
Stellenbosch Wag te doen nie.
Volgens Stellenbosch Wag is dit nie
korrek nie. Sonder Stellenbosch Wag
sou die sekerheidsgroep onder die
huidige stelsel nie doeltreffend deur sy
WhatsApp-netwerk kon funksioneer
nie. Stellenbosch Wag doen in hierdie
stadium al die koördineringswerk vir
optrede tussen hulle en die ander
betrokke sekerheidsmaatskappye. Hy
is net nie betrokke wanneer jy self
direk met jou eie
sekerheidsmaatskappy skakel nie.
Dit beteken dus as jy optrede deur
Die Boord-sekerheidsgroep se WhatsApp-netwerk verwag, dan behoort jy
ook ’n lid van Stellenbosch Wag te
wees.
Niemand kan vandag meer verniet
werk nie en dus kan Stellenbosch Wag
ook nie bestaan as hy nie betaalde
lede het nie. So waar staan u in
hierdie saak?
Intussen sê ons maar baie dankie
aan Stellenbosch Wag vir sy
onbaatsugtige diens en dié wat wel
betaalde lede van hulle is.
Mike Reyneke, STELLENBOSCH

R44-herbou – is dit
regtig nodig?
Die byna ongewysigde aanvaarding van
die provinsie van die oorspronklik
planne vir die verbetering van die R44
is onverstaanbaar.
Daar is in 2013 en 2014 groot openbare vergaderings deur die provinsiale
bestuur gehou en op elkeen is die
voorstelle baie duidelik afgeskiet as
onaanvaarbaar.
Lede van die publiek, boere in die
gebied, vervoerekonome, verskeie
burgerlike groepe sowel as munisipale
amptenare het die voorstelle afgekeur
in briewe en kommentaar aan die
provinsiale owerhede.
Die belangrike bewaker van ons
omgewing en kulturele erfenis, ErfenisWes-Kaap, het 8 Februarie 2017 soos
volg besluit oor die R44-projek:
“That a complete review of the nature
of the proposed upgrade to the entire
route, but in particular the section that
falls within the identified scenic drive,
be undertaken.”
Hierdie besluit is geïgnoreer.
Eikestadnuus het 7 September 2017
volledig verslag gelewer oor ’n spesiale
vergadering van burgemeester Gesie
van Deventer wat goed bygewoon is in
die stadsaal waar nie ’n enkele persoon
ten gunste van die planne vir R44 was
nie.
Donald Grant, Wes-Kaapse minister
van vervoer, het ook die vergadering
bygewoon.
Hy het gesê hy gaan voort om met
die burgemeester oor die R44 te praat
en dat daar ’n verdere werksessie
gehou sal word.
Hy het nie by sy woord gehou oor
die werksessie nie.
Die provinsiale ingenieurs wil van
die R44 ’n pad maak met snelwegeienskappe wat die landskap vir altyd
sal skend en voer as rede aan dat dit
veiligheid sal bevorder.
Dit is al oor en oor deur verskeie
kundiges gesê daar is ander minder
ingrypende maniere om veiligheid op
die R44 te verbeter.
Dit is vir my onbegryplik dat die
besluitnemers oor die R44 so doof kan
wees vir oorweldigende openbare
teenkanting teen die voorstelle vir die
R44, te meer omdat ’n beduidende deel
van die teenkanting kom van hoogs
ingeligte en professionele mense.
Dawid Botha, STELLENBOSCH

