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Pamflette gedruk 
deur Heilbron Herald 

kan gratis in die 
Herald geplaas en 
versprei word.

Raak deel van ons 
lekker-lees gemeenskaps-

koerant en stuur vir ons jou foto's 
van mylpale wat bereik is,
 asook ander aktiwiteite. 

Ons plaas dit graag. 
Vir enige nuus wat  jy graag met 

die lesers wil deel, 
kontak Silma kantoorure by 

058 852 3033 of 083 363 6553.

HEILBRON HERALD, 18 JANUARIE 2002 - NUUT BY CORNELIUS & 
VENNOTE: Mnr Jannie Jansen van Heilbron het die graad LLB (Unisa) op 3 
September 2001 verwerf. Hy het sy dienste as stadsekretaris by die Munisipaliteit op 
31 Desember 2001 beëndig en is sedert 2 Januarie 2002 ingeskryf as kandidaat 
prokureur by Cornelius en Vennote Ing.

Agri SA ondersteun die Suid-Af-
rikaanse Polisiediens (SAPD) se 
hersiene Landelike Beveiligingstra-

tegie wat vandag in Louis Trichardt bekend 
gemaak is. Die strategie beklemtoon weer-
eens die dringende behoefte aan misdaad-
bekamping in landelike en boerderygebie-
de. Indien die polisie die strategie met 
toegewyding en volharding implementeer, 
behoort dit 'n groot sukses te wees.

“Die dringende implementering van die 
strategie deur alle stasiebevelvoerders is 
noodsaaklik,” sê Tommie Esterhuyse, voor-
sitter van Agri SA se Sentrum van 

Hersiene Landelike Beveiligingstrategie
Uitnemendheid: Landelike Veiligheid. 
“Indien nie, sal dit bloot 'n uitstekende strat-
egie wees wat op die rak sit en stof ver-
samel.” 

Die hoë misdaadvlakke affekteer nie net 
die boer nie, maar ook plaaswerkers en die 
landelike gemeenskap. Dit hou 'n bedreiging 
in vir stabiliteit in landelike gebiede en die 
land as geheel, asook 'n risiko vir voed-
selsekerheid. Die voortdurende aanvalle op 
boere en plaaswerkers, die hoë vlakke van 
veediefstal en die vernietiging van plaasin-
frastruktuur vereis 'n doeltreffende strategie.

Agri SA beskou die SAPD se Landelike 

Beveiligingstrategie as die beste voertuig 
om hierdie kwessies aan te spreek. 

“Dit is egter kommerwekkend dat die 
reserviste-stelsel, wat die ruggraat van die 
strategie verteenwoordig, na al die jare nog 
nie volledig geïmplementeer word nie,” sê 
Esterhuyse. “Ons doen 'n beroep op die 
polisie om aktief die reserviste-stelsel te 
bevorder en dit moontlik te maak vir die 
boerderygemeenskap om deel te neem en 'n 
rol te speel ter beveiliging van hul omge-
wing. Die polisie moet hul verbind tot die 
beskikbaarstelling van die nodige hulp-
bronne vir reserviste asook hierdie strategie. 

Agri SA het nog altyd 'n konstruktiewe 
werksverhouding met die polisie gehand-
haaf, veral wat veiligheid en sekuriteit betref, 
en wil graag die polisie gelukwens met die 
ontwikkeling en finalisering van hierdie 
strategie.

“Ons glo dat dit die enigste werkbare stra-
tegie is wat fokus op die bestryding van 
plaasaanvalle en die diefstal van vee en 
plaasinfrastruktuur,” sê Esterhuyse. “Die 
strategie sal georganiseerde misdaad, vee-
diefstal en die diefstal van nie-ysterhoudende 
metale, asook oorgrens misdaad, aanspreek. 
Die daarstelling van snel-reaksiespanne wat 
vinnig kan reageer op voorvalle van lande-
like misdaad of voorvalle van 'n geweldadige 
of georganiseerde aard, word ook ver-
welkom.”

Agri SA sal alles in sy vermoë doen om 
met die polisie saam te werk in hierdie ver-
band en sodoende die boergemeenskap help 
om hulself te beveilig. Die Landelike 
Veiligheidstrategie is beskikbaar op die 
SAPD se webwerf. 


