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Beste Watergebruiker  

 

Kennisgewing van onmiddellike inwerkingstelling van waterrantsoenering regoor Kaapstad 

 

Die Stad Kaapstad het met waterrantsoenering begin om laer watergebruik af te dwing as 

deel van fase 1 van sy rampplan vir kritieke watertekorte en in pas met waterbeperkings 

regoor die metro.  

 

Watergebruik bly gevaarlik hoog bo die vereiste vlak.  

 

Rantsoenering sal tot ’n onderbroke toevoer lei, waarskynlik gedurende spitswaterverbruiktye 

soggens en saans. Dit sal nie ’n algehele onbeskikbaarheid van water tot gevolg hê nie, 

maar sommige gebiede sal kort wateronderbrekings ondervind. Die diens sal so gou as 

moontlik herstel word. Let asseblief op die volgende kernpunte:  

 

 Hou tot 5 liter water net vir noodsaaklike gebruik gedurende hierdie rantsoeneringstyd. 

 Moet asseblief nie ’n buitensporige hoeveelheid water stoor nie. 

 Vaste tydroosters van die onderbrekings kan nie verskaf word nie aangesien 

waterstelsels op ’n buigsame wyse bestuur moet word om skade aan uiters belangrike 

infrastruktuur te verhoed. 

 Wanneer jy ’n verlies aan watertoevoer ondervind en voordat jy ons inbelsentrum 

kontak, kyk eers na jou buurman se toevoer of dit nie dalk eerder ’n geval van 

rantsoenering is nie. 

 Mense in veelverdiepinggeboue moet seker maak die watervoorsieningstelsel 

(versterkerpompe  en stoorplekke op die dak) is in ’n werkende toestand en voldoen 

aan die Waterverordening (2010). 

 Die Stad is nie aanspreeklik vir enige impak op of skade aan private infrastruktuur as 

gevolg van die rantsoenering of verwante bedrywighede nie. 

 Maak asseblief seker alle krane is toe wanneer dit nie gebruik word nie om 

skade/oorstroming te verhoed wanneer die toevoer herstel word. Maak seker jy doen 

die nodige stappe, soos om met jou versekeraar te gesels indien moontlik, om 

potensiële skade te verminder en vir brandvoorkoming.   

 Wanneer die toevoer herstel word, kan die water melkerig lyk as gevolg van die 

geweldige drukvermindering. Moet asseblief nie die eerste water vermors nie. Gebruik 

dit om die toilet te spoel of laat dit ’n rukkie staan voor dit gebruik word.  

  

Waterbestuurstoestelle word stadswyd geïnstalleer om buitensporige verbruik te beperk. 
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Verdere beperkingsvlakke en gebruiksteikens sal op kort kennisgewing en soos nodig 

aangekondig word om verbruik tot op ’n veilige vlak af te bring. Kritieke dienste soos klinieke 

en hospitale sal grotendeels nie hierdeur geraak word nie. Die doel van hierdie fase is om 

ons te help om meer ekstreme fases van die rampplan te verhoed.  

 

Fases van die rampplan vir kritieke watertekorte  

Fase 1: Geaktiveer: Waterrantsoenering deur geweldige drukvermindering en beperking van 

toevoer 

Fase 2: Rampbeperkings (waterafhaalpunte) 

Fase 3: Volskaalse rampimplementering (ekstreme rantsoenering by verspreidingspunte) 

 

Kaapstad is in ’n waterskaars streek geleë. Klimaatonvoorspelbaarheid, soos hierdie 

uitgerekte droogte, moet as die nuwe normaal beskou word wat alle aspekte van ons 

lewens raak. Hierdie ernstige droogte duur voort in Kaapstad, die Wes-Kaap, en vele ander 

dele van Suid-Afrika.  

 

Gaan asseblief na www.capetown.gov.za/thinkwater vir alle verdere inligting, insluitende 

inligting oor die Waterverordening. Ons sal net hierdeur kom deur saam te staan.  
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