2021 Plaaslike
regeringsverkiesing

Opsommende manifes
Die hoogtepunte van wat ons al gedoen het,
en ons belofte van meer.
Besoek www.theDAgetsthingsdone.org.za vir die
volledige manifesdokument.

“Die feite spreek vanself: die DA regeer minder
as 10% van Suid-Afrika se munisipaliteite, maar
die top vyf bes-presterende munisipaliteite word
almal deur die DA beheer.
Hierdie opsommende manifes gee die
hoogtepunte van ons doenlys vir die toekomstige
bestuur van dorpe en munisipaliteite.
Jy kan verder leer oor die dinge wat ons al
gedoen het, en ons belofte van meer, by
www.theDAgetsthingsdone.org.za”
– DA-leier John Steenhuisen

Ons doenlys vir plaaslike
regering
Die DA sal die
basiese dinge
reg doen
•
•

•
•

Verseker daar is skoon water en ’n higiëniese omgewing vir elke
gemeenskap. Dit sluit in om seker te maak dat elke gemeenskap toegang
het tot betroubare, skoon, lopende water.
Verskaf ’n higiëniese omgewing om in te leef en te speel. Dit sluit in om
gereelde vullisverwydering en afvalverwerking na elke gemeenskap te
bring en om herwinning te verbeter en mense wat vullis informeel uit
sakke insamel -te integreer.
Gee inwoners hulle krag terug. Dit sluit in om inwoners van Eskom se
beurtkrag te bevry.
Skep en onderhou openbare ruimtes vir almal om te geniet. Dit sluit
in belegging in die skoonmaak en opgradering van openbare parke en
ruimtes, om gras te sny en sypaadjies in stand te hou, en om in fasiliteite
vir sport en ontspanning en biblioteke te belê.
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Die DA sal
wêreldklas paaie
en openbare
vervoer bou

’n DA-regering sal in veilige, betroubare en bekostigbare openbare vervoer
en paaie wat goed onderhou word belê. Dit sluit in om ’n slimkaart vir
gebruik by beide busse en taxis bekend te stel.

Die DA sal sterk
teen misdaad
optree en nog
sterker teen die
oorsake daarvan
’n DA-regering sal in gelokaliseerde wetstoepassing belê en die plaaslike
toestande wat in die eerste plek tot misdaad gelei het, aanspreek. Dit sluit in
die bekendstelling van gespesialiseerde plaaslike polisiëringseenhede, soos
bende-en-dwelmeenhede; om liggaamskameras vir wetstoepassingspersoneel
in te stel en om misdaadinligtingstelsels, meer kringtelevisiekameras en
stelsels vir die opsporing van geweervuur te installeer.
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Die DA sal werk en
belegging na die
plaaslike ekonomie
bring

’n DA-regering sal eers daarop fokus om die basiese dinge reg te kry as die
grondslag om belegging en werk in te bring. Daarna is ons daartoe verbind
om die besigheidsomgewing te verbeter deur dit makliker te maak om
besigheid te doen. Dit sluit in om die tyd te verminder wat dit neem om
bouplanne te laat goedkeur en om elektrisiteitskonneksies te kry , en om
werkloosheid die laagste in Suid-Afrika te hou waar die DA regeer.

Die DA sal
saamwerk vir
volhoubare
behuising

’n DA-regering sal die omvang van behuising wat deur privaat inisiatiewe
gelewer word, vergroot, behuisingsopsies diversifiseer en seker maak dat
meer mense hul huise besit. Dit sluit in die vrystelling van ongebruikte
regeringsgrond vir behuisingsontwikkelings, om met behulp van sosioekonomiese bystand die dakloses te help om behuising te kry, en om
regstappe te doen teen onwettige grondbesettings.
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Die DA sal
’n holistiese
benadering gebruik
om gemeenskappe
gesond te hou
’n DA-regering sal seker maak dat alle departemente toegerus is en
saamwerk om die risiko’s wat tot swak gesondheid lei, te minimaliseer,
om doeltreffend op gesondheidsnoodgevalle te reageer en om oor die
algemeen positiewe gesondheidsuitkomste te behaal. Dit sluit in om
inwoners te help om onveilige paraffienstowe met veiliger opsies te
vervang om te help om brande te voorkom, en om meer verordeninge
bekend te stel om besoedeling te keer.

Die DA sal in
belang van die
mense regeer

’n DA-regering sal homself verbind tot regering in belang van die
mense deur korrupsie uit te roei, beste praktyke in goeie bestuur toe
te pas en die herstelvermoë van gemeenskappe deur doeltreffende
ramprisikobestuur te verseker. Dit sluit in om personeelkoste laag
te hou sodat meer aan dienslewering spandeer kan word, die
bekendstelling van elektroniese regeringsdienste sodat inwoners
aanlyn met hul munisipaliteit transaksies kan doen en om ’n einde aan
kaderontplooiing te maak.
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Besoek www.theDAgetsthingsdone.org.za

