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Waar is belastingbetalers?
RUSTENBURG - Na maande van soek
het ek uiteindelik die Rustenburgse
Belastingbetalersvereniging opgespoor

gekry maar tot my onsteltenis moes ek
vind dat feitlik geen vergaderings of
enige ander byeenkomste vir minstens
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die afgelope jaar plaasgevind het nie.
Só het mnr Johan de Klerk van Rustenburg onlangs gereageer toe hy in sy soeke
na n aktiewe Belastingbetalersvereniging
vir die Rustenburg-omgewing teleurgesteld
moes omdraai.
De Klerk (en Rustenburg Herout) se
soeke na die plaaslike belastingbetalersvereniging het ons uiteindelik gelei na mnr
Johan Schoeman wat blykbaar reeds die
afgelope anderhalf jaar die voorsitter van
dié vereniging is. Die Belastingbetalersvereniging is egter n geruime tyd reeds
dormant, moes ons verneem.
Gevra waarom dié vereniging sover ons
inligting strek oor die afgelope jaar onaktief is, het mnr Schoeman gesê dat die

vierde kwartaal van die jaar n slegte tyd
is om n vergadering te belê. As ek nou n
vergadering belê, sal ek waarskynlik gelukkig wees as 23 mense opdaag, het hy
gesê. Mnr Schoeman het ook aan die Herald genoem dat Rustenburgers oor die
algemeen apaties is en skynbaar nie daarin
belangstel om vergaderings by te woon
nie.
Nee, dit is hoog tyd dat ons die Rustenburgse Belastingbetalersvereniging weer
aktief byeen kry. n Webwerf vir gebruik
deur Rustenburg se Belastingbetalersvereniging gaan binne die volgende paar
dae of wat ontwerp en oopgestel word
sodat daar op georganiseerde wyse met
mede-lede of belangstellendes gekommunikeer kan word, het
mnr De Klerk gesê.
Meer inligting oor
dié webwerf asook
verwante eposadresse en ander belangrike inligting sal
binnekort beskikbaar wees. Ons hoop
om aanstaande week
meer besonderhede
te verskaf.
Hou gerus die Herald dop.
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