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1. Fase 1 van die KSAG-projek 

Buiten die LPR-kameras langs die R44 is daar sedert die begin van die jaar 18 kameras (KSAG 

fase 1) in die dorp aangebring en geaktiveer. In hierdie tydperk was die getal aangemelde 

insidente van huisbraak en diefstal heelwat laer as vroeër. Ons wil aanvaar dat die installering van 

kameras tesame met die KSW-patrollies en die goeie samewerking met die ander rolspelers asook 

die publiek ’n groot rol hierin speel. 

Kleinmond SAG het op 11 Maart 2022 instansies wat betrokke is by die veiligheid van die dorp 
byeen gebring vir ’n drie uur lange gesprek oor samewerking in die stryd teen misdaad. Die 
volgende instansies was daar: OM Beskermingsdienste, die plaaslike polisie, Kleinmond 
Straatwag, Proteadorp Buurtwag, Kleinmond SAG, OM in die persoon van raadslid Grant Cohen, 
ASK Security, Sandown Bay Security en die GPF. 

Die verskillende rolle van die instansies en persone is uitgeklaar, en probleme en uitdagings is 
openlik bespreek. 

2. Fase 2 van die KSAG-projek 

KSAG het onlangs met fase 2 van die kamera-projek begin. Die beste posisies vir die kameras wat 
installeer moes word, is reeds by bogenoemde byeenkoms bespreek en ’n groot mate van 
eenstemmigheid is bereik. Daarna het lede van die KSAG-direksie die voorgestelde posisies 
besoek om die haalbaarheid van elektrisiteitsvoorsiening daar te ondersoek. OM moet hierdie 
plasings goedkeur, en daarna sal kwotasies vir die installering gevra word sodat die KSAG-raad 
die finale besluite daaromtrent kan neem. Daar is tans konsep-beleid oor CCTV-implementering 
wat nog voor die OM-Raad moet dien. Ons is versoek om nie voort te gaan met fase 2 voordat die 
beleid nie goedgekeur is nie. 

3. KSAG-se nuwe slim sagteware 

Die rekenaarstelsel in die KSAG-beheerkamer (by die diensverskaffer ASK) is pas opgegradeer 
met nuwe sagteware. Dit gee aan al die kameras wat tans in die sisteem is, die vermoë om 
voertuie se nommerplate met ’n groot mate van akkuraatheid te “lees” en in ’n databasis te stoor. 
Dit kan dan later maklik met ’n soekfunksie teruggeroep word. 

Ander inligting wat nuttig kan wees wanneer beeldmateriaal van insidente in die omgewing van ’n 
kamera, nagespeur moet word, word ook gestoor. Die kameras is so opgestel dat dit van sononder 
saans tot dagbreek soggens outomaties aktiveer wanneer daar enige vorm van menslike beweging 
in die veld van die kameras is. Die beweging word nagegaan en indien dit verdag voorkom, word 
die patrollievoertuig dadelik uitgestuur om ondersoek in te stel. As dit lei tot die identifisering van ’n 
misdaad, word die polisie of munisipale wetstoepassers ingeroep om die saak verder te hanteer. 

Bedags is daar uit die aard van die saak voortdurend beweging in die omgewings waar die 
kameras geplaas is en word outomatiese aktivering onprakties. Alle beweging word dan steeds 
opgeneem en die inligting gestoor sodat dit maklik beskikbaar kan wees as getuienis wanneer 
verdagte voertuie of persone se bewegings deur wetstoepassers verlang word. 

Met die installering van kameras vir fase 2 van die projek sal die vermoëns van die beheerkamer 
verder uitgebrei word. 

  



4. Spesiale projekte 

Die volgende projekte, aanvullend tot die dienste wat die munisipaliteit verplig is om te lewer, is by 

’n spesiale vergadering van KSAG-lede goedgekeur: 

• Die optel van rommel langs Hoofweg op ’n daaglikse basis. 

• Die toediening van kunsmis by elke boom langs Hoofweg. OM sal die kunsmis voorsien. 

• Hulp met die instandhouding van die houtpaadjies en bruggies langs die kus asook die 

apparaat in speelpark by die strandmeer. OM sal die produkte hiervoor voorsien, KSAG die 

arbeid. 

• Hulp met die onderhoud en skoonhou van die begraafplaas langs Hoofweg. OM sal die 

produkte hiervoor voorsien. 

• ’n Bydrae tot die restourasie van die voetslaanpaadjies (meestal binne die munisipale 

Kleinmond Natuurreservaat) wat erg onder die afgelope brande deurgeloop het. 


