
  

 
 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING  

Hotazel Manganese Mines (Edms.) Bpk. (HMM), ’n filiaal 
van South32, is die houer van ’n mynreg (MR) (verw. no. NC 
256 MR) vir die Mamatwan-myn (MMT). Die myn word 
deur South32 bedryf en is 25 km suid van die dorp Hotazel 
in die John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit en die Joe 
Morolong Plaaslike Munisipaliteit in die Noord-Kaap geleë 
(sien figuur 1). MMT grens aan die westekant aan die Tshipi 
Borwa-myn, en aan die noordekant aan die United 
Manganese of Kalahari-myn (UMK).  
 
MMT doen nou aansoek by die Departement van Minerale 
Hulpbronne en Energie (DMRE) vir ’n geïntegreerde 
omgewingsmagtiging (EA) en ’n bywerking van die myn se 
omgewingsbestuursprogram (EMPr) om talle uitleg- en 
aktiwiteitsveranderings wat reeds by MMT plaasgevind het, 
asook die voorgestelde uitleg en aktiwiteitsveranderings, te 
hanteer.   
 

Uitleg-/aktiwiteitsveranderings wat reeds plaasgevind 
het 

• Uitbreiding van die noordelike en suidoostelike 
afvalrotshope; 

• Veranderings aan die rehabilitasiekriteria van 
afvalrotshope; 

• Uitbreiding van die produkvoorraadwerf; 

• Oprigting van stoorgeriewe vir drinkbare en 
proseswater;  

• Uitbreiding van ’n bestaande pad; en 

• Besproeiing wat gebruik maak van behandelde 
rioolwater 

Voorgestelde uitleg-/aktiwiteitsveranderings 

• Vestiging van ’n bo-sny-voorraadhoop en verwante 
mobiele vergruisings- en siftingsaanleg; 

• Vestiging van infrastruktuur vir stormwaterbestuur; 

• Veranderings aan die hoogtes van alle afvalrotshope 
(buiten gerehabiliteerde afvalrotshope); 

• Lê van ’n pyplyn om water vanaf die 
uitgebruikgestelde Middelplaats-myn na MMT te 
vervoer; 

• Opgradering van die spoorlyn en spoorweg-
aflaaistasie; 

• Verkoop van afvalrots as aggregaat. 

• Herverwerking van materiaal wat in die Adams-
groef gelaai is.   

• Optimalisering van waterherwinning binne die 
aanleggebied. 

 

DOEL VAN DIE OMVANGBEPALING NIE-TEGNIESE 
OPSOMMING 

Hierdie nie-tegniese opsomming gee ’n samevatting van die 
omvangbepalingsverslag wat vir hersiening en kommentaar 
opgestel en versprei is as deel van die 
omgewingsmagtigingsproses wat vir ’n geïntegreerde 
omgewingsmagtigingsproses by MMT onderneem word. 

OPSOMMING VAN MAGTIGINGS WAT VEREIS WORD 

Die projek sluit aktiwiteite in wat onder die Wet op 
Nasionale Omgewingsbestuur (No. 107 van 1998) (NEMA) 
gelys is, en afvalbestuursaktiwiteite wat onder die 
Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval 2008 (Wet 59 
van 2008) (NEM:WA) gelys is, en wat magtiging van die 
DMRE vereis. Ingevolge artikel 102 van die Wet op die 
Ontwikkeling van Mineraal- en Petroleumhulpbronne (no. 
59 van 2002) (MPRDA), mag ’n EMPr nie sonder die 
skriftelike toestemming van die Minister van Minerale 
Hulpbronne gewysig word nie. Die MPRDA, NEMA en 
NEM:WA vereis dat ’n aansoeker die relevante 
omgewingsverslae moet indien wat ingevolge NEMA vereis 
word. Vir die doel van hierdie projek sal ’n geïntegreerde 
omgewingsmagtigingsproses onderneem word en sal daar 
aan die vereistes van regulasie 31 (wesenlike 
wysigingsproses) voldoen word om voorsiening te maak vir 
veranderings aan die goedgekeurde 2005-EMPr en 
regulasie 21 en 23 (omvangbepaling en OIS) om vir gelyste 
aktiwiteite ingevolge NEMA se OIS-regulasies (GNR 982 van 
2014), soos gewysig, voorsiening te maak.  
 
Die projek vereis ook magtiging van die Departement van 
Menslike Nedersettings, Water en Sanitasie vir spesifieke 
watergebruike wat onder artikel 21 van die Nasionale 
Waterwet, 1998 (No. 36 van 1998) (NWA) gelys is. SLR 
Consulting South Africa (Edms.) Bpk. (SLR) is deur MMT as 
die omgewingsevalueringpraktisyn aangestel om die proses 
te bestuur vir die omvangbepaling en 
omgewingsimpakstudie (OB&OIS) wat vereis word om die 
wysigingsaansoeke vir die geïntegreerde 
omgewingsmagtiging en die EMPr toe te lig.  
 

GELEENTHEID OM KOMMENTAAR TE LEWER 
Hierdie omvangbepalingsverslag is vir ’n 30-dae-
kommentaartydperk vanaf 29 Maart tot 3 Mei 2021 
beskikbaar om belanghebbende en geaffekteerde partye 
(B&GP’s) die geleentheid te gee om oor enige aspek van die 
projek en die bevindings van die OB&OIS-proses tot op 
datum te reageer. Afskrifte van die volledige verslag is op 
die SLR-webwerf (by https://slrconsulting.com/public-
documents) en die SLR-datavrye webwerf (by 
slrpublicdocs.datafree.co/public-documents) beskikbaar. 
Stuur asseblief u kommentaar aan SLR nie later nie as 3 Mei 
2021 sodat dit by die bygewerkte omvangbepalingsverslag 
ingesluit kan word. Alle kommentaar wat tydens die 
hersieningsproses ontvang word, sal by die 
omvangbepalingsverslag ingesluit word. Die bygewerkte 
omvangbepalingsverslag sal vir besluitnemingsdoeleindes 
aan die DMRE beskikbaar gestel word. 
 

Stuur asseblief u kommentaar aan: 

Natasha Smyth 

Tel: (011) 467 0945 of e-pos: nsmyth@slrconsulting.com 

DMRE Reference number: NC-00198-MR/102  

VERANDERINGS AAN DIE INFRASTRUKTUURUITLEG EN AKTIWITEITE BY DIE 
MAMATWAN-MYN 

OMVANGBEPALINGSVERSLAG NIE-TEGNIESE OPSOMMING 
  MAART 2021 

mailto:nsmyth@slrconsulting.com
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ORSIG VAN PROJEKKOMPONENTE 
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Uitbreiding van die 
noordelike en 
suidoostelike 
afvalrotshope 

MMT is daartoe verbind om volgens die goedgekeurde 2005-EMPr rehabilitasie saam met 
mynbedrywighede te onderneem. As deel van die rehabilitasie is die voetspore van die noordelike 
afvalrotshoop en die suidoostelike afvalrotshoop uitgebrei om die hange minder steil te maak. 

Veranderings aan die 
rehabilitasiekriteria van 
afvalrotshope 

MMT is daartoe verbind om die afvalrotshope na 1:3-hellings te rehabiliteer. Op grond van 
rehabilitasieproefnemings het ’n helling van hierdie gradiënt die ontstaan van erosieslote tot 
gevolg. Daar word voorgestel om die rehabilitasiekriteria te verander om die steilte van die hellings 
na 1:5 te verminder.  

Uitbreiding van die 
produkvoorraadwerf 

Die goedgekeurde produkvoorraadgebied is uitgebrei en maak voorsiening vir die stoor van 
verskillende grade van produk-erts. 

Oprigting van 
stoorgeriewe vir 
drinkbare en proseswater 

Daar word in die goedgekeurde 2005-EMPr voorsiening gemaak vir stoorgeriewe vir drinkbare en 
proseswater. Die EMPr maak egter nie voorsiening vir spesifikasies ten opsigte van die getal tenks, 
die ligging en groottes daarvan nie.  

Uitbreiding van ’n 
bestaande pad 

’n Interne pad wat aan die oostelike kant van die oopgroefgebied geleë is, is breër en langer 
gemaak. 

Besproeiing wat gebruik 
maak van behandelde 
rioolwater 

Die goedgekeurde 2005 OBPr maak voorsiening vir die gebruik van behandelde rioolwater vir 
besproeiings-doeleindes, maar dit moet in die bestaande IWUL geïnkorporeer word. 
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Vestiging van ’n bo-sny-
voorraadhoop en 
verwante mobiele 
vergruisings- en 
siftingsaanleg 

Bo-sny-erts is laegraadse erts wat tans op die afvalrotshope weggegooi word.  Op grond van 
onlangse ondersoeke kan hierdie materiaal aan derde partye verkoop word. Dit is moontlik dat die 
verkoop van bo-sny-materiaal die myn se leeftyd met 15 jaar kan verleng. Bykomende stoorruimte 
is nodig om bo-sny-materiaal op te hoop voordat verwerking by die sinteraanleg kan plaasvind. Die 
bo-sny-materiaal sal vergruis en gesif word voordat die materiaal na die sinteraanleg gestuur word. 

Vestiging van 
infrastruktuur vir 
stormwaterbestuur 

Ondersoeke word onderneem om die toereikendheid van die huidige stormwaterbestuurstelsel te 
bepaal. As deel van die gedetailleerde ontwerpwerk sal die stormwaterbestuurstelsel verfyn word.   

Veranderings aan die 
hoogtes van alle 
afvalrotshope (buiten 
gerehabiliteerde 
afvalrotshope 

MMT stel voor dat die hoogte van die afvalrotshope, soos dit in die goedgekeurde 2005-EMPr 
aangedui word, van 50 m na 80 m verhoog word. 

Vestiging van ’n pyplyn 
om water vanaf die 
uitgebruikgestelde 
Middelplaats-myn na 
MMT te vervoer 

MMT beoog om water van die uitgebruikgestelde Middelplaats-myn te onttrek wanneer water nie 
vanaf die oopgroef-ontwateringsaktiwiteite of vanaf die Vaal Gamagara-waterpyplyn beskikbaar is 
nie. Water sal deur middel van twee beoogde boorgate onttrek word. ’n Pyplyn om die water vanaf 
die uitgebruikgestelde Middelplaats-myn na MMT te vervoer, sal gelê moet word. Alternatiewe 
roetes vir die ontwateringspyplyn word oorweeg (Figuur 2). Sodra die pyplyn die MMT binnekom, 
sal die pyplyn óf aan bestaande waterbergingsfasiliteite koppel óf 'n nuwe stoorfasiliteit sal gevestig 
word. Afhangende van die qualiteit van water uit Middelplaats, kan 'n waterbehandelingsfasiliteit 
vereis word. 

Opgradering van die 
spoorlyn en spoorweg-
aflaaistasie 

Transnet Freight Rail (TFR) beplan om die kapasiteit van die mangaanspoorlyn te vergroot. Om te 
voldoen aan die vereistes vir die TFR-uitbreiding, moet die laaitempo van treine by MMT verhoog 
word. Dit kan gedoen word deur die bestaande aflaaistasie en verwante spoorlyn op te gradeer 
(raadpleeg figuur 2 vir alternatiewe uitwykspore wat oorweeg word). 

Verkope van afvalrots as 
aggregaat 

MMT beoog om van die afvalrots, wat altyd op die oppervlak sal bly, aan derde partye te verkoop. 
Die materiaal sal vergruis en gesif word voordat dit aan derde partye verkoop word. 

Herverwerking van 
materiaal wat in die 
Adams-groef geleë is 

As deel van die rehabilitasie beoog MMT om materiaal wat in die Adams-groef is, te herverwerk om 
dit aan derde partye te verkoop. Hierdie materiaal sluit die uitskot (M1FT), DMS-grint, sinter-
ontstoffing en aanlegstortsels in. Hierdie materiaal sal met mobiele siwwe gesif word voordat dit 
aan derde partye verkoop word. Gesifte afval (vervoerders en metaal) sal uit die Adams-groef 
verwyder word en by die aangewese afvalverwyderingsgebied by MMT geplaas word. 

Optimalisering van 
waterherwinning binne 
die aanleggebied. 

As deel van die was van die erts word slykmateriaal gegenereer en na die Adams-groef gepomp. 
MMT is besig om alternatiewe metodes te ondersoek vir die wegdoening van slykmateriaal en 
alternatiewe om waterherwinning binne die aanleggebied te maksimaliseer. Dit sluit die 
optimalisering van die bestaande verdikker-opset by die aanleg in, met die gevolglike wegdoening 
van slyk in ’n slykdam, of die optimalisering van die bestaande verdikker-opset deur die installering 
van ’n filterpers met die wegdoening van die droë filterkoek in ’n hanteringsgerief (’n droëstapel-
gerief) of die meng van die materiaal binne die bestaande proses. 
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BEHOEFTE AAN EN WENSLIKHEID VAN DIE BEOOGDE 
PROJEK 
Bevordering van regverdigbare ekonomiese en 
maatskaplike ontwikkeling 
Mynbou is ’n noodsaaklike aktiwiteit om natuurlike 
hulpbronne te onttrek wat vir vervaardiging en 
ontwikkeling noodsaaklik is.  
 
Die Kalahari-mangaanveld bevat ongeveer 80% van die 
wêreld se bekende hoëgraad-mangaanertsreserwes. Die 
ontginning van mangaanerts lei tot die produksie van erts 
vir verkoop, skep volhoubare werk en ondersteun 
ekonomiese aktiwiteit, en die uitvoer van die erts genereer 
buitelandse inkomste. Direkte en indirekte ekonomiese 
voordele wat uit MMT verkry kan word, sluit lone, 
belastings, winste, verkryging van goedere en dienste, en 
die bestedingskrag van werknemers in. Die bedryf van 
MMT dra verder tot die bruto binnelandse produk van die 
Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit, die Noord-Kaap en 
Suid-Afrika by.   
 
Gemeenskaps-/maatskaplike prioriteite word amptelik 
deur openbare dokumente vermeld, insluitende die 
provinsiale groei- en ontwikkelingstrategie en dokumente 
oor die ruimtelike-ontwikkelingsraamwerk. In hierdie 
verband is die prioriteite van die Joe Morolong Plaaslike 
Munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsraamwerk 
(GOP) en die John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit se 
ruimtelike-ontwikkelingsraamwerk (SDF) hoofsaaklik 
gefokus op die vermindering van werkloosheid en die 
halvering van armoede, asook die daarstelling van 
bekostigbare verblyf in dorpe wat vinnig uitbrei deur in 
sleutelsektore te belê en basiese dienslewering en 
infrastruktuur te ontwikkel en op te gradeer.  Om dit te kan 
doen, moet ontwikkeling in bepaalde nodes en korridors 
gekanaliseer word (John Taolo Gaetsewe 
Distriksmunisipalteit, 2016).  Een van die sleutelfokusareas 
vir ekonomiese groei is die Gamagara-
ontwikkelingskorridor, waarin MMT geleë is. 
 
Die beoogde projek is in ooreenstemming met die 
geïntegreerde ontwikkelingsplan (GOP) van die Joe 
Morolong Plaaslike Munisipaliteit en die ruimtelike-
ontwikkelingsraamwerk (SDF) van die John Taolo Gaetsewe 
Distriksmunisipaliteit, wat strategiese doelwitte vir die 
vermindering van armoede, werkloosheid, asook die 
opgradering van basiese dienslewering en infrastruktuur 
verskaf. Met inagneming van bogenoemde sal die beoogde 
projek die voortsetting van MMT ondersteun en moontlik 
maak, wat op sy beurt ekonomiese en maatskaplike 
ontwikkeling in die area sal bevorder.   
 
Versekering van ekologiese volhoubare ontwikkeling en 
die gebruik van natuurlike hulpbronne 
As gevolg van die aard van mynbouprojekte, is die impak 
op biodiversiteit en die rol wat dit in die ekostelsel speel 
onvermydelik. MMT is sedert die 1960’s in bedryf en 
biodiversiteit regoor die terrein is beduidend verander. 
Vorige studies het habitats van matige belang vir 
blomgemeenskappe om die rand van MMT geïdentifiseer. 
Die beoogde uitleg- en aktiwiteitsveranderings by MMT val 
grootliks binne die huidige voortgaande bedrywighede en 
sal waarskynlik nie ’n beduidende nuwe versteuring aan 
die biodiversiteit veroorsaak nie. Die biofisiese impak van 
die beoogde projek sal in die OIS-fase verder ondersoek 
word. 

ALTERNATIEWE VIR DIE PROJEK WAT OORWEEG WORD 
Die afdeling hieronder verskaf ’n opsomming van die 
alternatiewe wat as deel van die beoogde projek oorweeg 
word. Die voorkeuralternatiewe sal as deel van die OIS-
fase met insette van spesialiste en B&GP’s bevestig word. 
Kriteria wat met die omgewings-, erfenis-/kulturele, sosio-
ekonomiese, kommersiële en tegniese aspekte verband 
hou, sal tydens die evaluering van alternatiewe in 
oorweging geneem word.  
 

Infrastruktuur vir stormwaterbestuur 
Ondersoeke word onderneem om die geskiktheid van 
die huidige stormwaterbestuurstelsel te bepaal. In 
hierdie verband word bykomende infrastruktuur vir 
stormwaterbestuur oorweeg, soos ’n 
besoedelingsbeheerdam en/of verdampingskanaal om 
proseswater vir hergebruik of verdamping vanaf die 
besoedelingsbeheerdam na die aanleg te vervoer.  

Middelplaats-watervoorsieningspyplyn 
Drie alternatiewe roetes word oorweeg vir die pyplyn 
wat vanaf die Middelplaats-myn gelê sal word om water 
na MMT te vervoer. Raadpleeg figuur 2 vir die ligging 
van die drie alternatiewe pyplynroetes. 

Opgradering van die spoorweg-aflaaistasie 
MMT laai tans 104 trokke oor ’n tydperk van 13 uur. Om 
aan die toekomstige laaitempo van die TFR te voldoen, 
oorweeg MMT drie alternatiewe as deel van die 
opgradering van die spoorlyn: 
• Opsie 1: Verminder die laaitye tot 12 uur, wat die 

herstrukturering van die treinstasie sal vereis.  
• Opsie 2: Verminder die laaitye tot 8 uur. Die 

bestaande aflaaistasie en vervoerbandstelsel sal 
opgegradeer moet word. 

• Opsie 3: Verminder die laaityd tot 4 uur, wat sal 
vereis dat daar ’n nuwe uitwykspoor, ’n nuwe 
aflaaistasie, voorraadhoopgebied vir die produk, 
stapelaars en herwinners opgerig word en dat 
plante op onversteurde areas uitgeroei word om 
nuwe infrastruktuur op te rig (figuur 2). 

Optimalisering van waterherwinning binne die 
aanleggebied 

South32 is besig om alternatiewe metodes te soek vir 
die wegdoening van slykmateriaal ten einde 
waterherwinning binne die aanleggebied te 
maksimaliseer: 
• Opsie 1: Optimalisering van die bestaande 

verdikker-opset deur die installering van ’n nuwe 
verdikker of outomatisering van die huidige 
verdikker. Dit sal voortgaan om slymmateriaal te 
produseer wat moontlik in ’n slykdam weggedoen 
moet word. 

• Opsie 2: Optimalisering van die bestaande 
verdikker-opset deur die installering van ’n 
filterpersstelsel, wat die behoefte aan ’n slykdam 
uitskakel. Die droë filterkoek kan in ’n 
hanteringsgerief (droë stapeling) weggedoen word 
en die filtraat kan in die plant hergebruik word. 

• Opsie 3: Optimalisering van die bestaande 
verdikker-opset deur die installering van ’n 
filterpersstelsel, wat die behoefte aan ’n slykdam 
uitskakel. Die droë filterkoek kan binne die 
bestaande proses vermeng word. 
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POTENSIËLE IMPAK TOT OP HEDE GEÏDENTIFISEER 

Die potensiële biofisiese, kulturele en maatskaplike impak wat tot op hede geïdentifiseer is, word hieronder getabuleer. Waar 
spesialisinsette verkry sal word om die evaluering van potensiële impak toe te lig, word dit in die tabel hieronder aangedui. 
 

Potensiële impak Spesialisinsette 

Biofisiese impak 

Verlies van grondhulpbronne en grondvermoë deur fisiese versteuring en besoedeling Grond- en 
omgewingsvermoëstudie 

Fisiese en algemene vernietiging van biodiversiteit Biodiversiteitstudie  

Besoedeling van oppervlakwaterhulpbronne wat gebruik deur derde partye en 
verandering aan natuurlike dreineerpatrone wat die vloei van water in stelsels laer 
stroomaf beïnvloed 

Oppervlakwaterstudie  

Besoedeling van grondwaterhulpbronne en ontwatering, wat gebruik deur en 
verskaffing aan derde partye kan beïnvloed  

Grondwaterstudie en 
afvalassessering 

Toename in konsentrasies van die omringende lug Luggehaltestudie  

Toename in steurende geraasvlakke wat mense in die omgewing potensieel kan 
beïnvloed  

Geraasstudie 

Kulturele impak 

Verlies aan erfenis-/kulturele en paleontologiese hulpbronne Erfenis-/kulturele en 
paleontologiese studie 

Sosio-ekonomiese impak 

Verandering aan die visuele omgewing, wat die gevoel van plek beïnvloed  Visuele studie 

Versteuring vir derdeparty-padgebruikers Kwalitatiewe evaluering 

Positiewe sosio-ekonomiese impak (ekonomiese impak) Ekonomiese studie 

Negatiewe sosio-ekonomiese impak (inwaartse migrasie) Kwalitatiewe evaluering 

Veiligheid vir derde partye en diere Kwalitatiewe evaluering 

Sterilisasie van minerale hulpbronne Kwalitatiewe evaluering 

’n Verandering in grondgebruik Kwalitatiewe evaluering 

Benewens bogenoemde, sal 'n Finansiële Voorsieningstudie ingevolge die NEMA Finansiële Voorsieningsregulasies, No. 1147 
van 2015, soos gewysig, ook saamgestel word. 
 
KWESSIES EN BEKOMMERNISSE WAT TOT OP HEDE 
GEOPPER IS 
Kwessies en bekommernisse tot op hede was beperk tot ’n 
versoek van die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap 
vir ’n erfenis-/kulturele en paleontologiese studie. 
 
WAT GAAN VOLGENDE GEBEUR? 
Die volgende gaan hierna in die proses gebeur:  
• Die omvangbepalingsverslag gaan bygewerk word om 

kommentaar in te sluit wat tydens die 
openbarehersieningstydperk ontvang is en vir 
oorweging aan die DMRE voorgelê word. 

• Die DMRE sal dan 44 dae hê om die 
omvangbepalingsverslag goed te keur of af te keur. Die 
omvangbepalingsverslag sal die OIS en die EMPr 
voorafgaan.   

• Indien die omvangbepalingsverslag aanvaar word, sal 
die OIS- en EMPr-fase onderneem word. Dit sal die 
evaluering van impakte met insette van spesialiste 
(waar van toepassing), insluitende die ontwikkeling 
van die bestuursprogram, insluit. Die OIS en die EMPr 
sal vir ’n 30-dae-openbarehersieningstydperk 
beskikbaar gestel word. 

• Die OIS en EMPr sal bygewerk word om kommentaar 
in te sluit wat tydens die openbarehersieningstydperk 
ontvang is en vir oorweging aan die DMRE voorgelê 
word. 

• Die DMRE sal ’n tydperk van tot 107 dae hê om die 
aansoek vir die projek goed te keur of af te keur. 

• Wanneer die DMRE ’n besluit uitgereik het, sal u as ’n 
geregistreerde B&GP binne 14 dae vanaf die ontvangs 
van die DMRE se besluit oor die projek daarvan in 
kennis gestel word. 

 
 

PARTYE WAT BY DIE OMGEWINGSEVALUERINGSPROSES 
BETROKKE IS 

B&GP’s 

 Omliggende grondeienaars, grondgebruikers en 
gemeenskapsforums 

 Omliggende myne en bedrywe 

 Semistaatsinstellings   
 
BEVOEGDE OWERHEDE 

 Noord-Kaapse DMRE  

 Noord-Kaapse Departement van Menslike Nedersettings, 
Water en Sanitasie  

 
OWERHEDE WAT KOMMENTAAR LEWER 

 Noord-Kaapse Departement van Landbou, Bosbou en 
Visserye  

 Provinsiale Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap  

 Noord-Kaapse Departement van Landelike Ontwikkeling en 
Grondhervorming – insluitend die Grondeisekommissaris 

 Noord-Kaapse Departement van Omgewingsake en 
Natuurbewaring   

 
PLAASLIKE OWERHEDE 

 Joe Morolong Plaaslike Munisipaliteit (insluitende 
wyksraadslid – wyk 4) 

 John Taolo Gaetsewe Distriksmunisipaliteit 
 

Stel ons asseblief in kennis as daar enige bykomende partye is 
wat betrokke behoort te wees. 


