
Misdaad aangemeld in April 2021 

 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

ONS 10de uitgawe is hier! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 
 

Diefstal van motorvoertuig 
Willie Du Plessisstraat 
                

Inbrake by residensiële persele 
Stollreitherstraat 
George Smettamstraat 
Jacksonstraaat 
 

Maak seker jy kry jou kopie 

in die posbus! 

 

Ons is baie trots op ons 

tydskrif.  

 

Weereens baie dankie aan 

elke lid en inwoner wat ‘n 

verskil maak.  

 

Ons is die plek om te wees. 

 

 Besoek ons Facebook blad 

– Fichardtpark Woonbuurt 

Assosiasie 

Of besoek ons webtuiste by 

www.fichardtpark.org 



 
 
 
 
 

 
 
  

                                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ONTHOU! 
Ons herwin Saterdag, 8 Mei vanaf 09h00-11h00. 

 
Bring al jou herwinningsmateriaal na die parkeerterein by Pick ‘n Pay Southern 
Sentrum. ONS AANVAAR GEEN GLAS OP HIERDIE STADIUM NIE, WEENS DIE 

BEPERKING IN GLAS PRODUKSIE. 

 
Besoek http://fichardtpark.org/af/meer-oor-ons/dienste/herwinning/om 

uit te vind wat herwin kan word. 
 

BORG-‘n-PARK 
 

Jou borgskap sal bydrae tot die drie 

doelwitte van die FWA: 

1. Veilig 

2. Pragtig 

3. Sorgsaam 

 

Kontak ons vir beskikbare plekke! By 

fwafna8@gmail.com 

Maak ‘n verskil. 

 

FICH-Mark 

Ons hou FICH-Mark die Vrydag op 7 

Mei 2021! 

Kom geniet die middag saam met 

ons vanaf 16h00.  

Hier is heerlike kos en vermaak.  

 

http://fichardtpark.org/af/meer-oor-ons/dienste/herwinning/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gelde kan betaal word deur die volgende metodes: 
➢ Kontant – Gedurende weeksdae in kantoor ure asook tydens herwinning. 

➢ EFT – Gesamentlik met die ledegelde of individuele inbetalings. 

➢ Debiet order – Kantoor moet skriftelik versoek word om debiet order bedrag aan te 

pas by: fwafna@gmail.com 

‘n Verwyderingslys is saamgestel vir die volgende doeleindes: 
➢ Die opdatering van die lede se besonderhede wat deel wil word van ons 

verwyderingsdienste. 

➢ Die kontrolering en opdatering van die addisionele maandelikse verwyderingsfooie. 

➢ Lede wat per debiet order betaal. 

➢ Kontrolering van die weeklikse verwydering van die oranje sakke. 

➢  

Die verwyderingslys, met die adres besonderhede van al die lede wat gebruik maak van ons 
vullisverwydering, word op Donderdae aan ons kontrakteur beskikbaar gestel. Die 

kontrakteur teken, teenoor elke individuele adres, die volgende aan wanneer hy Vrydae die 
oranje sakke verwyder: 

➢ Die hoeveelheid sakke wat verwyder is. 

➢ Indien daar geen sakke by die adres was nie. 

 

 

Die oranje sakke is te koop by die FWA-kantoor, gedurende weeksdae in kantoor ure, asook 

tydens herwinning. 

In die geval van ‘n kontantbetaling, word ‘n kwitansie aan die lid uitgereik en die 

verwyderlingslys daarvolgens opdateer. 

 

Die EFT/debiet order betalings op die verwyderingslys, word weekliks vergelyk met ‘n lys 

van elektroniese inbetalings, direk vanaf Sage getrek, verskaf deur ons Finansie afdeling. 

Die gesamentlike inbetalings van ledegelde en verwyderingsfooie, hetsy per EFT of debiet 

order, word elke maand geskei tussen die ledegeld en ‘n gesamentlike vullisverwydering 

rekening. Die verwyderingslys verseker die akkurate allokering daarvan. 

Weet jy hoe werk ons oranjesak projek? 
 

Die hoofdoelwit van FWA vir Fichardtpark is die bestuur van die instandhouding 

van publieke ruimtes. 

Daarom lê ons oranjesak-projek ons na aan die hart. 

Hierdie unieke diens is beskikbaar vir betalende FWA lede, wat gebruik wil maak van 

ons verwyderingsdienste, teen ‘n addisionele maandelikse fooi van R50. 

 

 

 

 

 

 

mailto:fwafna@gmail.com


Alle debiet order versoeke, vir die aanpassing van die bedrae, word per e-pos aan ons 

Finansiële afdeling gestuur, om sodoende die nodige reëlings met Stratcol te tref. 

Die betaling van die diensgelde word maandeliks gemonitor. Indien geen betaling wys nie, 

word die gebruik van die verwyderingsdiens eers vergelyk met die inligting vanaf die 

kontrakteur. Indien daar geen sakke verwyder was nie, word die diensgelde nie gehef nie. 

Elke huishouding kan +-vyf sakke op Vrydae uitsit teen 07H00 om gediens te word.  

 

Ons verseker stiptelike, konstante en betroubare dienste aan ons lede 

Indien jy wil deel raak, moet assblief nie huiwer om die kantoor te kontak by 073 945 4987, 

vir meer inligting. 

 

Ons doelwit met die verwyderingsproses is om teen 2022 totaal onafhanklik van die 

munisipaliteit te funksioneer. 

 

Wees die verskil! Dra by tot die visie van die FWA, vir Fichardtpark – “ ’n plek om te 

wees”. 
 


