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Die Ekurhuleni-metro het er-
ken daar word geen werk
by die Swartspruit-vlei-

land, wat deur Kempton Park 
loop, gedoen nie, en sê die kwes-
sie word na die metro se be-
stuursafdeling vir omgewings-
bronne verwys.

Metro-Beeld het verlede week 
berig hoe die vleiland besoedel 
word met rommel, rioolvuil en 
kerkgangers wat in groot getalle 
sonder toestemming vergader.

Intussen wag Mike Waters, DA-
LP, nog dat die Suid-Afrikaanse 
Menseregtekommissie ontvangs 
van sy brief erken oor die metro 

wat die besoedeling van die Kaal-
spruitrivier “ignoreer” wat deur 
die Tembisa-woongebied, noord 
van Kempton Park, tot in die 
Jukskeirivier vloei.

Waters het by navraag aan Me-
tro-Beeld gesê hy gaan vrae hier-
oor in die parlement vra nadat 
die parlementêre reses volgende 
week verby is.

Themba Gadebe, woordvoerder
van Ekurhuleni, sê die rehabili-
tasie van die Swartspruit-vlei-
land is ingesluit in die metro se 
geïntegreerde ontwikkelingsplan.

Gideon van Zyl, ’n DA-raadslid
in die Ekurhuleni-metroraad, sê 
die kerkgangers se byeenkomste 
neem ernstige afmetings aan  

wanneer groot groepe daar toe-
sak en voertuie daar parkeer.

Mzwandile Masina, burgemees-
ter van die Ekurhuleni-metro, 
het Donderdag in ’n toespraak in 
die raadskamer terloops na rom-
melstrooiing en “persele vir ker-
ke” in die metrogebied verwys, 
sonder om spesifiek na die 
Swartspruit-vleiland te verwys.

Volgens Masina gaan 22 000 
vullisdromme (240 liter elk) in 
gemeenskappe geplaas word. El-
ke drom gaan ’n mikroskyfie hê 
om te keer dat dit gesteel word.

“Ons het na ons mense geluis-
ter en 89 stukke grond sal in die 
volgende 100 dae aan kerke oor 
die metro heen verhuur word. 
Ons sal ook 16 bykomende kerk-
terreine voor die einde van die 

boekjaar in die mark sit.”
Wat die Kaalspruitrivier betref,

sê Waters toetse wys dat die lewe 
van Tembisa-inwoners toene-
mend in gevaar is met die vlakke 
van mens- en dierontlasting in 
die rivier wat 14 000 keer hoër as 
die aanvaarbare hoeveelheid is.

Hy sê die Ekurhuleni-metro is
regstreeks vir die besoedeling 
verantwoordelik omdat die ower-
heid misluk het om die riool- en 
waterinfrastruktuur in die ge-
bied in stand te hou.

Die metro het nog geen kom-
mentaar oor die Kaalspruitrivier 
gelewer nie.
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“Ons gaan hier wees, moenie 
worry nie.”

So het Elsie en Dries Minnie 
van Brakpan haar suster en swa-
er, Magda en Jan Byles, gerus ge-
stel toe die Bylesse nie die von-
nisverrigtinge van hul seun, Jan 
Byles jr., se moordenaar kon by-
woon nie.

Die Minnie-egpaar het Vrydag
in hofsaal H van die landdroshof 
in Roodepoort met hul selfone die
hofverrigtinge opgeneem en Elsie 
het kort-kort notas in ’n klein wit 
boekie gemaak. Die egpaar het 
styf langs mekaar gesit.

Paul Maduna, wat skuldig be-
vind is op twee aanklagte van 
roof met verswarende omstandig-
hede en die moord op Byles jr., 
se vonnisverrigtinge is toe in elk 
geval tot 22 November uitgestel 
vir ’n voorvonnisverslag.

Nietemin het die Minnies Vry-
dag in die hof gehoor hoe Madu-
na te werk gegaan het en hoe By-
les jr. weens sy skietwond in sy 
nek “erg gebloei” het op die to-
neel en sy meisie, Elizma Jor-

daan, die bloeding met ’n serp 
probeer stop het.

Die Byles-egpaar ry elke keer 
van Lephalale as hul seun se 
moordsaak op die hofrol kom. 

Maduna sou twee weke gelede
gevonnis geword het, en die By-
les-egpaar het planne gemaak om 
daarna hul dogter Yolandie se 
40ste verjaardag in die Kaap te 
gaan vier.

Maduna se vonnis is toe onver-
wags uitgestel en die Bylesse was 
in twee geskeur: Hulle wil die 
vonnis van hul seun se moorde-
naar bywoon om afsluiting te 
kry, maar ook by hul dogter se 
verjaardag wees.

Om steeds Kaap toe te gaan en
net vir die vonnisverrigtinge te-
rug te vlieg, sou ’n paar duisend 
rand gekos het, het Elsie Minnie 
gesê.

“Ek het toe gesê, ‘ons gaan hier
wees, moenie worry nie’.”

Die Minnies het gesê hulle 
gaan nie na die verjaardagparty-
tjie toe nie – hulle sal hier bly vir 
die vonnisverrigtinge.

Elsie Minnie sê dit kos die eg-
paar ook baie geld om elke keer 

van Lephalale na Johannesburg 
te ry vir die hofverrigtinge.

Die Bylesse wil egter die von-
nis bywoon.

“Dit is baie swaar vir hulle,” 
sê Elsie.

“Hulle kan geen afsluiting kry
nie (voordat die vonnis voltrek is 
nie) en kom nie oor sy dood nie.”

Maduna (35) het Byles jr. (35) 
verlede jaar in sy nuwe huis in 
Northwold, Johannesburg, ge-
skiet. Jordaan is met ’n vuurwa-
pen teen die kop geslaan en be-
roof. 

Byles jr. het drie dae later in ’n
hospitaal beswyk.

Maduna is hiervoor aangekla 
van moord met voorbedagte rade 
en roof met verswarende omstan-
dighede.

Hy is vasgetrek nadat ’n infor-
mant ’n gesprek oor ’n moord in 
Northwold toevallig in ’n sjebien 
gehoor het en die polisie gekon-
tak het. Intussen het ’n ander 
huisroof opgeduik waarby Madu-
na ook betrokke was. Hy het ’n 
bejaarde egpaar en hul huisbe-
diende oorval. Hy is ook hiervoor 
skuldig bevind.

 

Dries  en  Elsie  Minnie,  oom  en  tante  van  die  vermoorde  Jan  Byles  jr.,  buite  die  landdroshof  in  Roodepoort.   
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’n Superintendent in die Mo-
gale City-munisipaliteit se ver-
keersafdeling en ’n tegnikus 
met gesamentlik 47 jaar diens, 
moet heraangestel word in hul 
poste nadat hulle aangekla is 
dat hulle verf van die munisi-
paliteit gesteel en private 
werk sonder toestemming ge-
doen het.

So het regter Rob Lagrange
in die arbeidshof in Johannes-
burg gelas.

Hy het bevind Jakobus Ni-
kolus Boschoff van Wyk, ’n 
amptenaar in die tegniese af-
deling met 17 jaar diens, en 
Johannes Francois Jakobus 
Nel, ’n superintendent in die 
verkeersdepartement met 29 
jaar diens, het nie oortree nie.

Dié munisipaliteit in Kru-
gersdorp het die hof gevra om 
’n arbiter se bevindinge dat 
Van Wyk en Nel in 2011 onreg-
verdig ontslaan is, te hersien.

Van Wyk en Nel is luidens
die arbeidshofuitspraak aan-
vanklik daarvan aangekla dat 
hulle in Maart 2010 elkeen vyf 
20-liter-emmers verf gesteel 
het. ’n Alternatiewe aanklag 
was dat hulle sonder toestem-
ming met die munisipaliteit se 
verf by die Monument-drank-
winkel gesien is.

Die tweede aanklag was dat
hulle private werk sonder toe-
stemming van die departe-
mentshoof of munisipale be-
stuurder gedoen het deur par-
keergebiede by die drank-
winkel te verf.

Die derde aanklag was 
growwe oneerlikheid deurdat 
Van Wyk en Nel ander muni-
sipale amptenare saamgevat 
het om hulle te help by die 
drankwinkel en daarvoor ver-
goed het.

In die interne dissiplinêre 
verhoor is die aanklagte van 
diefstal of onregmatige besit 
van die verf teen Van Wyk en 
Nel teruggetrek. Hulle is wel 
toe skuldig bevind op die 
tweede en derde aanklag.

Luidens die uitspraak het 

die eienaar van die drankwin-
kel gevra om parkeergebiede 
met verf af te baken en drie 
padtekens (’n stopteken en 
twee tekens wat 2 t-voertuie 
beperk) op te rig.

Nel het gesê hy het in 1986
(by die destydse Krugersdorp-
munisipaliteit) toestemming 
gekry om private werk te 
doen. Van Wyk se verweer 
was dat hy die verfwerk in sy 
private tyd gedoen het.

Hulle het die werk op ’n 
Sondag gedoen en twee ampte-
nare, S. Manong en P. Groene-
wald, het hulle glo gehelp. Van 
Wyk het Manong en Groene-
wald betaal.

Die Maandag het Van Wyk,
Groenewald en K. Gibidolo die 
padtekens opgerig. Groene-
wald en Gibidolo is nie daar-
voor betaal nie en het hul mu-
nisipale uniforms gedra.

Die twee amptenare wat die
Sondag met die verfwerk ge-
help het en daarvoor betaal is, 
is nooit daarvoor aangekla 
nie. Daar was luidens die ar-
beidshofuitspraak geen duide-
like verduideliking vir dié on-
regverdigheid nie.

Wat bewyse voor die hof be-
tref, was daar geen duidelike 
beleid van die munisipaliteit 
wat private werk verbied of 
toestemming daarvoor vereis 
nie.

Kragtens Lagrange se bevel
is Van Wyk en Nel onskuldig  
aan die verrig van private 
werk sonder toestemming. 
Hulle is ook onskuldig wat die 
growwe oneerlikheid betref.

Van Wyk moet heraangestel
word vir die tydperk van 
17 Maart 2010 tot met sy aftre-
de in Februarie 2013.

Nel moet terugwerkend aan-
gestel word tot 17 Maart 2010.

Die vergoeding saam met 
Nel en Van Wyk se herin-
diensstelling moet nog bepaal 
word.

Charlie Higgs van Higgs At-
torneys in Randburg het vir 
die amptenare opgetree.
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Gee twee van Mogale 
hul werk terug – hof 

Vonnis: Familie is daar vir mekaar

Selfs  bourommel  word  by  die 
Swartspruitvleiland  in  Kempton 
Park  gestort. Foto:  JOHAN  BRITS


