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VENTERSBURG. – Die Vrystaatse LUR vir polisie, paaie en vervoer, Butana Komphela, het op die 

wetgewer se rondgaande sitting hier grootliks steun gekry vir sy hantering van dié omstrede 

departement in die afgelope boekjaar. Dit kom nadat amptenare in die departement voorverlede jaar 

betrek is by 23 Vrystaatse padkontrakte van R2miljard waarby grootskeepse korrupsie betrokke was. 

 

Die nasionale tesourie het Komphela se departement onder administrasie geplaas weens dié 

korrupsie. Drie personeellede van die departement het bedank toe die ondersoek na korrupsie begin 

is, en een is afgedank. 

 

“Nou is daar net 12 van dié 23 paaie oor wat nog nie klaar is nie. Die res sal in die komende boekjaar 

klaargemaak word,” het Komphela gister op die spesiale rondgaande wetgewersitting op Ventersburg 

gesê. Hy het spesifiek verwys na onder meer die pad tussen Kroonstad en Vredefort.  

 

Dié departement se begroting vir die volgende boekjaar is ter tafel gelê. 

 

Roy Jankielsohn, DA-koukusleier, het gesê die Vrystaatse ekonomie ly steeds daaronder dat die 

meeste paaie in die provinsie skaars begaanbaar is. 

 

“Die wanbestuur onder die vorige LUR, Thabo Manyoni, gaan jare neem om te oorkom,” het hy gesê. 

Hy het egter sy vertroue in Komphela om die departement reg te ruk, uitgespreek.  

 

Abrie Oosthuizen, VF+-leier in die Vrystaat, het gesê die R505miljoen wat by die departement se 

begroting gevoeg is, is nie genoeg nie.  “Ons het ’n agterstand van R12miljard en 20 jaar met die 

paaie.” 

 

Oosthuizen het ook verwys na die “1174 ongelukke wat verlede jaar met staatsvoertuie gemaak is”. 

Komphela het dié syfer later ontken en gesê minder as 20 voertuie was by ernstige ongelukke 

betrokke. Volgens hom identifiseer die stelsel in die vlootbestuursafdeling tot ’n skrapie as ’n ongeluk, 

en gaan die stelsel verfyn word om data beter te verwerk. 

 

Komphela het ook gister aangekondig dat die beplande Harrismith-verbypad, wat tot baie 

ontevredenheid onder sakelui op die dorp gelei het, eers van die baan is. 

 

Inwoners het gevrees dat Harrismith ekonomies in ’n spookdorp sou ontaard, sou die verbypad gebou 

word.  

 

Dit sal slegs weer oorweeg word wanneer die beplande Harrismith Gateway-ontwikkeling voltooi is.  

Dié ontwikkeling is ’n gesamentlike projek tussen verskeie staatsdepartemente, het Komphela gister 

gesê. Dit vorm deel van die Durban-Vrystaat-Gauteng- ekonomiese infrastruktuur-

ontwikkelingsprogram vir die vervoer van goedere. 

 

Komphela het ook gister aangekondig dat daar oorweeg word om álle staatsamptenare wat met 

staatsvoertuie ry, aan ’n bykomende lisensietoets te onderwerp, soos in die weermag gedoen word. 

Dit is om die misbruik en wanaanwending van staatsvoertuie te bekamp. 

 

[Source:  www.volksblad.co.za] 

 


