
INLIGTING MUNISIPALITEIT STELLENBOSCH.

JULIE 1956

BOUPLJiNNE •

Die Raad wil graag die moontlikheid uitskakel dat
die goedkeuring van bouplarme vertraag word. Daar is egter
heelwat adrninistratiewe werk aan die behandeling van bouplanne
verbonde wat sorgvuldig gedoen moet word in belang van die
toekomstige eienaar. As daar dus te veel bouplanne op die
laaste oomblik voar die betrokke Publieke Werkekomiteever
gadering ingedien wor-d; is di t t n onbegonne taak om hulle
voor- te Ie. Vir die rede het die Raad aile argi tekte
en bou-aarmemers in kennis gestel dat as hulle seker wil
wee s da t planne op die Publieke Werkekomi tee behandel moet
word, eli t vooz- 1.0 uur nm, op die Vrydag voorafgaande die
maandelikse Publieke Werkekomi teevergadering ingedien moet
word.

Die Raad wi.L egter oak die publiek van hierdie
reeling in kennis st{11. Hieronder volg In lys van datums
van Publieke Werkekomitee- en Iiaadsvergaderings vir die
jaar 1956: _ "

Publieke We:rkekomitee.

24 Julie 1956
21 Augustus 1956
18 September 1956
23 Oktober 1956
20 November 1956

Raad,

7 Augustus 1956
4 September 1956
2 Oktober 1956
6 November 1956
4 Desember 1 956
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STREEKSLAGPALE"

Stellenbosch moet voorsiening maak vir nuwe slagpale.
Die Inspekteur van Fabrieke dreig al geruime tyd d.a t hy die
Stadsraad sal moet verplig am veranderings aan die bestaande
slagpale aan te bring wat baie geld sal kos ,

Oorspronklik wou die Stadsraad nuwe slagpale laat
oprig wat ui tslui tlik aan die behoeftes van Stellefl.bosch sou
voldoen. Die Vleisbeheerraad het egter die beleid nee rgeLe
dat slagpale nie net "n enkele munisipali tei t nie, maar r n
bepaalde streek moet dien.

As gevolg hiervan is vergaderings gehou waarop
Stellenbosch, Die Strand, Somerset-nes, Kuilsrivier,
Kraaif'ontein, en oak die Afdelingsraad verteenwoordig was
en ondersoek is ingestel na die doe Imatigheid van "n
terrein in die omge~v.ing van Faure.

Daar is egter oak onderhandelings aangeknoop
ne t die Stadsraad van Faarl omtrent die moorit.Lakhc Ld van QlG

oprigting van t n streekslagpaal wat Stellenbosch, Paarl en
moontlik oak ~kllington kon dien.

Aangesien onderhandelings begin sloer het, bet die
Burgemee s te r r n dringende be roep op cli~ wa t be trokke is,
gedoen am op Stellenbosch bymekaar te korn, Di t het op 10 Julie
gebeur en daar is toe beslui t dat die Si.a(1:'3J:aL~d t:::: R<:,;_c'..c1~·~;·;.~;.:'1":';c

Ingenieur opc1rag gegee word om so gou rnoontlik ondersoek in. te
stel na 'n geskikte terrei.n wat groot genoeg is, met behoor'I.i.kc
inagneming van die besld.kbaarheid van spoorweggeraewe , water
en krag en om verslag te doen sodat In verdere byecnkoms
gereel kan word.

SPOORVVEGOORGANGE.

t n Reeks ernstige en noodlottige ongelukke het
groot ontsteltenis by plaaslike owerhede en die Spoorwee
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veroorsaak..

Daar het vergaderings van burgemeesters plaasge
vind wat ook deur die Burgemeester van Stellenbosch, rdsl.
prof. Erika Theron, bygewoon is.

I

Afgesien van maatireel.s wa t getref sal word by
wyse van die oprigting van tekens, moet die publiek verwag
dat sowe L die Spoorwee deur hul polisie aaook plaaslike
owerhede deur hul verkeerskonstabels, baie streng sal moet
optree teen almal wat die bestaande wetsbepaling veronagsaam,
waaz-vol.gens alle rytuie moet stilhou voor hulle oor 'n
spoorvregoorgang ry~

Deur middel van hierdie ui tgawe van I.H.S. rig
elie Stadsraad t n vriendelike waarskuwing aan alle bestuurders
van rytuie in verband met die saak en bepaal hulle aandag by
die fei t dat die Vezkeez-sbeamp tes weer hulle volle getal
sterkte bereik he t,

Die verantvroordelikheid wa t op die Icaad rus is
besondez- groot en hy sal voortaan ten volle moet saamwerk
in die paging am die oorgange veilig te maak, indien nodig,
deur vervolging van oortreders.

OU BURGERHUIS : UIT DIE VERSLAG VAN DIE BURGE..MEESTER
WAT VOOR DIE RAACSVERGADERING OP 3 JULIE 1956 GEDIEN RET.

"Sedert die laaste vergadering van die Raad is
nog geen antwoord van die departement van Publieke Werke of die
departement van Lande ontvang nie. 'n Skrywe, gedateer
26 Junie, is weer aan die departerrent van Lande gerig.
Intussen het dr, otto du Plessis, L.V., op oris versoek, ook
'n ·gkryvre aan die Minister van Lande gerig en hy het
verneem dat die Nri.nister sorgvuldige aandag aan die kwessie
gee.
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Op advies van dr. Mary Cook het ek f n verdere skrywe
aan die Direkteur van Publieke Werke Laatrig waarin hy weereens
versoek word om nie die anneks aan die Burgerhuis, af te breek
nie.· Ek haal die brie:r, geda.teer- 7 Junie 1956, volledig aan
vir inligting van raads.Iede en omdat di t vir die toekoms van
historiese waar-de mag wee s:

""Dr. Mary Cook het in verband met haar- inspeksie
van die ou Burgerhuisterrein gedurende die oggend van
5 Junie 1956, aandag gegee aan die argitektoniese hoedanig
hede van die deel van die Braak 'Nat in ve rband staan met
die ou Burgerhuis. Sy he t die mening ui tgespreek dat die
suidelike, westelike en de e L van die noordelike kante
van die Braak fei tlik ie ts unieks vir die he Le land kan
wee s as dit behoue kan bly. Sy he t vcrv-lYs na die kon
tinui tei t wat daar is as gevo'Lg van die bestaan van die
Rynse Kerk ret sy kloktoring, die Rynse Hce r Meisie-
skoal, die krui thuis., die burgerhuis en die au rietdak:
gebou aan die oorkant van Alexanderstraat.

Sy was ook die merri.ng toegedaan dat di t baie
sorgvuldige oorweging werd is om tog nie die anneks
van die ou Burgerhuis af te breek ni.e , maar om elit
eerder in 'n opgcknapte vorm wat by die herstelde
Burgerhuis sal aanpas, te laat voortbestaan. Sy he t
gevoel dat die nuwe magistraatsgeboue in ieder geval
tog 'n front het op twec beLangrfke strate, naamlik,
Markstraat en Al.exander-e t raa't , Sy was nie oortuig dat
eli t r-aadaaam is om die anneks te Laat afbreek nie slegs
terwille van die moontlikheid wat duardeur ge skep word
om oak van oorkant die Braak in vlugtige gesig van
die nuwe magistraatsgeboue tussen die Ou Burgerhuis
en die krui thuis te kry rri.o , Sy het eerder gevoel
dat al die bestaande geboue as 'n geheel met die nuwe
rnagistraatsgeboue be skou moet word waardeur die
aandag wa t die Laaagenoemde geboue sal trek, nie
tekort gedoen sal word Die 0 Di t is vanselfsprekend
dat die gedagte da t die au rietdakhuis afgebreek sal
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word, haar baie jammer laat voe L en die hele saak
word dus deur die Stadsraad no~aals vir u simpatieke
oorweging voorgele. '

Die Raad is deur die oparu,e van dr , Mary
Cook gesterk in sy wens da t hierdie geskiedkunc1ige
deel van Stellenbosch met sy voorbeclde van die ·ou
Kaapse boustyl in die belang van die dorp en die
land in sy geheel bewaar mag bly. Enige afbreek
en verwydering van enige van die genoemde geboue
sou aan die sterk indruk wa t geskep kan word,
afbreuk doen , II "

Op 13 Junie het ons as gas gehad mev . Elsabe
Sauer en saam met prof. Smuts en die Stadsklerk het oris
haar die ou geboue by die Braak gaan vvys. Mev. Sauer het
belaof om, Lnd'i.en moontlik, by die betrokke instansies te
plei t vir- die behoud van die Burgerhuis-anneks.. Die .deel
van die anneks wat vasgebou is aan die Burgerhuis en dus
die een geweL bedek sal weI verwyder moet word.

lndien daarin ge slaag word en die geboue nie
afgebreek word nio , maar saam met die Burgerhuis oorgedra
word aan die S tadsraad, scm ons kan oorweeg am:

(i) Die Burgerhuis in te rig as Africana-museum;

(ii) Die ander gebou in te rig as In publisiteits
kantoor en ruskamer vir b Lanke s ,

Van dr, Mary Cook verneem ek dat as ons die
Burgerhuis as I n museum inrig die Stadsraad helfte van die
rente en delging op die lening op die restorasie van die
gebou asook ruim jaarlikse hulp vir die instandhouding van
die Provinsiale A~nistrasie sal ontvilllgo Ek mag verder
meedeel d.at 'n lening vir die oprig van ruskamers vir
blankes op die Braak reeds goedgekeur is. n
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KOERANTVERKOPERS IN STRATB.

Die verkoping van koerante en tydskrifte in strate
van die dorp geniet die aandag van die Raad, Klagtes is ontvang
dat die gewoonte van die koerantverkopers wat meestal jong
kinders is, om koerante vanaf die straat aan persone in motor
voertuie te verkoop, t n e rnstd.ge bron van gevaar mag word en tot
noodlottige ongelukke mag lei.

Die bestuurders van motorvoertuie word vriendelik
versoek om hierdie gewoonte nie aan te moedig nie en am nie in
die rypad stil te hall am t n koerant te koop nie. Daar is
natuurlik geen beswaar daarteen as hulle op In behoorlike parkeer
plek vir die doel stil hou nie.

BESKADIGING V.AN MUNISIPALE EIENDOM EN
OORTREDING VAN REGULASIES.

Di t blyk in die jongste tyd da t s traatnaamborde ,
verkeerstekens en straatlampe in toenemende mate stukkend geskiet
of rret klippe bestook en verniel word. Bewoners van die dorp
het ook te kenne gegee dat hulle baie 'onrustig voel oor die
gebruik van windbukse, rekkers en seLf's vuurwapens in die dorp
aJ.hoewel dit deur die regulasies uitdruklik belet word in belang
van die openbare veiligheid.

Blykbaar is die wat die nei.gtng tot vernielsug
aan die dag Ie, goed bewus dat hulle verkeerd handel en di t is
dus moeilik am hulle tot verantwoording te bring, tensy die
publiek sy medewerking goedgunstiglik verleen om gevalle wat
onder sy aandag kom,'by die Munisipale kantoor aan te meld.

Medewerking in hierdie opsig sal baie hoog op prys gestel
wor-d, .

Die koste van die vervanging van beskadigde
eiendom is hoog en onnadig en die gevolge van die onverskillige

-'.
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gebruik van windbukse, vuurwapens en rekkers kan onherstel
baar- wee s warmeer liggaamlike beserings opgedoen word.

Di t is tog seker bekend dat daar regulasies is
wat duidelike en strenge bepalings bevat.

100 JAAR GELEDE"

Uit die notule van die dorpsraad van Stellenbosch,
van Dinsdag, 24 Junie 1856, lees ons onder- ande.re , die
volgende:-

""The Secretary stated that'he had received :from

Jacob J. de Villiers for,allowing a pig
to roam in the public street on the
17 Ma.y las t " . .. 3s , 4d.

N. von Ylielligh Jr. for smoking in the
public street . .. ,j......... 3s. 4d.

Samuel Hendrikse for a.l.Lowi.ng horse s
to ruffin in the public street without
a heI'd . .. • • . . . . • . • . . • • • • 3s. 4d . Itn

en op Dinsdag, 22 Julie 185~:-

38. -d..

. 3s. 4d.

i
Ch.ie f Fire Warden for the 'hire of a hor-se

''''The Secr~tar:y stated that he had from
J.3. de Kock received a fine for
a.l.Lowi.ng gee se to roam in the
public street amoun td.ng to . . . .

The Secretary submitted for approval, the
following bills, viz.

Treasurer hi s percentage on £121 .13. 7~d
taxes collected e • .. • e e • e • • • e .£6" 1.. ea. tin

IMJ..
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