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Beste Inwoners

Beste inwoners
Dit bly vir my ’n enorme eer
om die inwoners van die
KWDM te bedien, en oor
die afgelope vyf jaar is baie
bereik, onder meer:
• suksesvolle dienslewering
in ooreenstemming met
ons
wetgewende funksies
Ald (Dr) Elna von Schlicht • die handhawing van
Executive Mayor
vlekkelose oorsigbestuur
• die handhawing van
gesonde finansiële bestuur (7de agtereenvolgende
skoon oudit behaal)
• die bediening van ons landelike mense deur basiese
dienste aan hulle te voorsien, soos die bevordering
van sport, toerisme en ekonomiese en sosiale
ontwikkelingsgeleenthede
• voortreflike brandbestryding- en munisipale
gesondheidsdienste van wêreldgehalte
• vestiging van ’n uitmuntende en stabiele
werknemerkomponent
• bydrae tot die suksesvolle bestuur van die
Covid-19-pandemie

Die KWDM se Gemeenskapsontwikkeling
en Beplanningsdienste en die Uitvoerende
Burgemeester, Elna von Schlicht, het 'n
Burgemeestersakeontbyt aangebied wat
daarop gemik was om belegging in die NRO,
STAND aan te moedig.

Ongeag die uitdagings wat deur die beperkings
teweeggebring is, het die KWDM met verskeie projekte
voortgegaan. Die bevordering van die Kaapse Wynland
as ’n toerismebestemming het plaasgevind tydens
September, wat Internasionale Toerismemaand is; die
KWDM se Burgemeester het saam met ander rolspelers
ons erfenis gevier deur deel te neem aan die Erfeniswandeling op 24 September 2021, en op 22 Oktober
2021 het ons die graduering van nuwe
brandbestryders gevier.

Covid-19 bordspeletjie versprei by Laerskool
Klapmuts

Ons het wonderlike vennootskappe gebou wat bygedra
het tot die volhoubare ontwikkeling van hierdie distrik
en sy mense, en waarop daar oor die volgende termyn
voortgebou sal word.
Ons is steeds in die greep van die Covid-19-pandemie en
tot tyd en wyl ons almal ingeënt is, sal die virus voortgaan
om ’n vernietigende uitwerking op ons lewens en die
ekonomie te hê. Die ekonomiese impak van die afgelope
19 maande sal vir nog baie jare gevoel word. Maar ek
vertrou in die volharding, innovasie en skrik-vir-nikshouding van ons inwoners, leierskap en amptenare.

Die munisipaliteit het ’n gevestigde belang in die
welstand van sy inwoners. Dit is welbekend dat ’n
gesonde gemeenskap ook ’n produktiewe gemeenskap
is. Om gesonde gemeenskappe te verseker, bevorder
die KWDM deurlopend inenting en voorkomende
maatreëls om die impak van Covid-19 te versag.
Aangesien ons bewus is dat kinders die virus na en van
die skool af kan dra, en om seker te maak dat ouers en
onderwysers ook gesond bly, het die KWDM ’n bordspel
ontwerp om kinders te help om die verspreiding van die
virus te voorkom. Graad 2-leerders regdeur die distrik
het die speletjie ontvang, en dit is ook op ons webwerf
in al drie tale beskikbaar om afgelaai te word.

Die KWDM het ons geskiedenis tydens
Toerismemaand in September gevier deur
in die voetspore van ons voorvaders in
Franschhoek, Robertson en Stellenbosch
te stap.

Interregeringsverhoudinge en samewerking tussen die
vyf plaaslike munisipaliteite in hierdie distrik is een van
ons sterk punte wat verseker dat daar met sukses en
volhoubaarheid in ons mense se behoeftes voorsien
word. Daar is egter nog baie uitdagings op die pad
vorentoe.
Die Kaapse Wynland-distrik het so baie om aan besoekers
en beleggers te bied. Ons spog nie net met bestemmings
wat onlangs deur die Great Wine Capitals of the World as
die beste ter wêreld erken is nie, maar ons het mense wat
wíl werk, vaardighede om te deel, ruimte waarin ons kan
bou en van die beste opvoedkundige fasiliteite op aarde.
Daar bestaan vele geleenthede vir ons om te groei.

Die KWDM se eenheid Sosiale Ontwikkeling se
aandag is gevestig op die toenemende voorkoms
van kuberafknouery onder tieners in die gebied. In
reaksie hierop is ’n bewusmakingsveldtog geloods om
ouers, slagoffers en onderwysers te help om hierdie
kommerwekkende vorm van afknouery te verstaan. Al
die inligting oor waar om hulp te kry, hoe om dit aan te
meld en wat om te doen om dit te voorkom, is op die
KWDM se webwerf beskikbaar.

Die KWDM se eenheid Rampbestuur sal
gedurende November ’n rampsimulasie in
Worcester aanbied.

’n Ander projek wat gedurende die eerste kwartaal
aandag geniet het, was behandeling vir middelmisbruik.
Burgemeester Elna von Schlicht, tesame met
die Robertson Toerismevereniging en die NRO,
STAND, het Robertson se sakesektor toegespreek
om ondersteuning te werf vir die buitepasiëntbehandelingsprogram wat deur STAND
aangebied word.

Dankie dat ek ’n klein deel van die sukses, naamlik die
Kaapse Wynland-distrik, kan wees.
Daar bestaan by my geen twyfel nie dat die behoeftes
van ons inwoners hierdie distrik se eerste prioriteit sal bly.
Onthou, die verenigde mag van die Kaapse Wynland is sy
bykans een miljoen inwoners.

cht
Elna von Schli

Die Kaapse Wynland Brand- en
Reddingsopleidingsakademie het hul
amptelike uitstapparade op Vrydag 22
Oktober 2021 gevier. Sestien brandbestryders
het betyds vir die brandseisoen gegradueer.
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Beskikbaar om afgelaai te word in al drie tale by www.cwdm.co.za

MISDAAD
www.cwdm.co.za

Die Gesamentlike Distrik- en Metrobenadering (afgekort
na JDMA [Joint District and Metro Approach]) is in
2019 deur die Premier bekendgestel. Die JDMA poog
om seker te maak dat die verskillende vlakke van
regering, d.w.s. munisipaal, provinsiaal en nasionaal, in
oorleg werk om projekte saam te fasiliteer, te beplan,

Beskikbaar aan almal bo
die ouderdom van 12 jaar.
Vinnig, maklik en gratis
by enige fasiliteit vir
inenting.

Registreer op die perseel.

voor te begroot en te implementeer om belyning en
doeltreffendheid te verseker.
In die Wes-Kaap word die JDMA deur die Departement
van Plaaslike Regering voorgestaan en sluit
verteenwoordigers van ander sektordepartemente in.
Rolspelers van onderlinge belang is in die Wes-Kaap
geïdentifiseer, en sluit die volgende in:
• Oplossings vir die vermindering en bestuur van afval
• Menslike nedersettings en die mega-projekte vir
menslike nedersettings
• Die N1-korridor, veral die veilige vervoer van goedere
deur hierdie gebied
• Die versterking van hulpbronne se veerkragtigheid
ten opsigte van klimaatsverandering en energie- en
watersekuriteit
• Ekonomiese herstel, wat sowel werkverliese weens
die pandemie as werkloosheid oor die langtermyn
aanbetref
• Gemeenskapsveiligheid, risikovermindering en die
verbetering van rampreaksie
Die JDMA maak voorsiening vir en moedig
vennootskappe met private besighede aan. Die KWDM
het tesame met Santam verskeie projekte met die oog
op risikovermindering voltooi. Dit sluit in die verskaffing
van PPE aan plaaslike munisipaliteite se personeel wat
by brandbestryding en rampbestuur betrokke is, die
installering van rookalarms in informele behuising,
opleiding in noodhulp, opleiding in waterveiligheid vir
skoolkinders en die ontwikkeling van ’n toerustingstel
vir rampgereedheid.
Die JDMA vergader gereeld om terugvoering oor
vordering te gee en om uitdagings te deel, bespreek en
op te los.
Die KWDM se eenheid Rampbestuur sal gedurende
November ’n rampsimulasie in Worcester aanbied.
Hierdie oefening is nie net daarop gemik om die
vaardighede van alle rolspelers te toets nie, maar
ook om areas vir verbetering in reaksie-aktiwiteite te
identifiseer en seker te maak dat kommunikasie vrylik
tussen voorvalbevelvoering, aktiewe reageerders en
ondersteuningspersoneel vloei.
Die munisipaliteit het onlangs die jaarlikse beroep
op voorstelle geadverteer om ’n verskeidenheid
gemeenskapsorganisasies en kleinsake uit te nooi om
aansoek om befondsing te doen. Klubs, skole en boere
wat aansoek wil doen om die opgradering van landelike
sportfasiliteite en ander infrastruktuur-verwante
befondsing, moet dit sonder versuim doen. Daar is
streng vereistes en spertye vir voorstelle gestel en die
KWDM moedig u dus aan om die webwerf so gou as
moontlik te besoek om vas te stel wat die regte proses
en metode van aansoek is.
En laastens wil ek my dank en waardering betuig
teenoor ons Uitvoerende Burgemeester, Rdh (Dr) Elna
von Schlicht, en alle Raadslede vir hulle volgehoue
ondersteuning en leierskap tydens hul ampstermyn.
Ons bedank u vir u diens aan ons gemeenskap en
organisasie.

Henry Prins

56% van Suid-Afrika word geteiken
WEES INGELIG, KRY HULP, MELD DIT AAN

KUBERAFKNOUERY

Vind jou Xhosa en
Engels Grapevine op
ons webwerf

Nes baie ander
maatskappye, het
die Kaapse Wynland
Distriksmunisipaliteit
(KWDM) die nuwe
finansiële jaar (wat op
1 Julie 2021 begin het)
met hoë verwagtinge
betree. Hoewel die land
op daardie stadium in
Henry Prins
die derde vlaag van die
Municipal Manager
Covid-19-pandemie
was, het ons uitgesien
na die vooruitsig van minder beperkings weens die
beskerming wat deur massa-inenting gebied word.

COVID-19
INENTING
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Hoe om te speel

Jy het ’n plekhouer vir elke speler en
een dobbelsteen nodig.
(Knopies of botteldoppies werk goed)
Twee, drie of vier spelers speel hierdie
lekker speletjie
Elke speler sit sy plekhouer op die
blokkie BEGIN.
Om te begin – elke speler kry ’n beurt om die
dobbelsteen te gooi en die speler met die
grootste getal begin eerste.
Dan kry elke elke speler ’n beurt om die
dobbelsteen te gooi. Beweeg jou plekhouer
vorentoe met die getal op die dobbelsteen.
As jou plekhouer onderaan ’n leer beland,
luister jy mooi na die Covid-19-veiligheidsreëls
en jy kan na die bopunt van die leer beweeg.
As jou plekhouer op die kop van ’n slang
beland, luister jy nie mooi na die Covid-19veiligheidsreëls nie en jy moet afgly na die
onderkant van die slang.
As jy op ’n coronavirus beland, doen wat daar
staan.
Die eerste speler wat op die blokkie KLAAR
beland, is die wenner.
Onthou om jou hande te ontsmet terwyl jy
speel, dra jou masker en sit ver weg van jou
maatjies.
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Mooi so! Jy dra jou
masker, gaan 3
spasies vorentoe.
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Oepsie! Jy het jou
koeldrankbottel
gedeel, gaan 3
spasies terug.
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Jy’t vergeet om
jou hande te was!
Nou mis jy ’n
beurt.
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