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Hierdie inligting sal jou help om die UISP beter te verstaan en hoe jou 
gemeenskap kan deelneem aan die opgradering van jou nedersetting.

Deur die UISP word munisipaliteite vereis om:
• Saam met gemeenskappe te werk en na hulle te luister
• Plaaslike ekonomiese geleenthede te ondersteun
• Op die gesondheid en veiligheid van inwoners te fokus
• Planne vir informele nedersettings by munisipale planne in te sluit
• Buigsaam te wees aangesien elke informele nedersettings anders is

DIE FASES VAN DIE UISP:

FASE

1
PROJEKTOEPASSING (met nood-/interimdienste)
Die eerste stap van ’n opgraderingsprojek is om te weet wie in die 
nedersetting woon en watter behuising en infrastruktuur benodig word. 
Die munisipaliteit moet jou gemeenskap raadpleeg en seker maak dat 
daar betekenisvolle wisselwerking is. Die munisipaliteit kan in hierdie 
fase ook tydelike basiese dienste in die geval van nood verskaf.

FASE

2
INISIASIE (met interimdienste) 
Hierdie fase is toegespits op die regering se verkryging van grond  
(indien nodig) en GEOTEGNIESE ONDERSOEKE.

FASE

3
IMPLEMENTERING (met permanente dienste) 
Hierdie fase is toegespits op gedetailleerde beplanning, projekbestuur 
en township-vestiging. Strate word belyn en verbreed, dreinering 
word verbeter en huise word aan water-en-sanitasietoevoer gekoppel. 
Inwoners VERKRY EIENDOMSREG/verblyfreg en ontvang hulp met 
hervestiging, indien nodig.

FASE

4
BEHUISINGSKONSOLIDASIE
UISP-befondsing word slegs verskaf vir projekte tot en met Fase 3. 
Die laaste fase van opgradering behels die konstruksie van ’n boonste 
struktuur en geregistreerde eienaarskap van ’n huis.

WAT GEBEUR VOOR FASE 1 VAN DIE UISP? 

Die UISP-fases is gegrond op spesifieke projekte in ’n nedersetting. Elke 

nedersetting is anders en sommige prosesse duur lank in een nedersetting 

en korter in ’n ander. Maar voordat ’n opgraderingsprojek in ’n nedersetting 

begin kan word, moet die munisipaliteit die behoeftes van al die informele 

nedersettings verstaan asook die beste manier om hulle te ondersteun. 

Die munisipaliteit neem die volgende stappe:

STAP

1
Spoedige Beoordeling en Kategorisering (RAC) om die informele 

nedersettings in ’n munisipaliteit beter te verstaan en te begin beplan 

vir watter ontwikkeling moontlik en geskik is vir die nedersetting.

STAP

2
Die dringender behoeftes in informele nedersettings word 

geprioritiseer om voordele so vinning moontlik en binne die 

beskikbare begroting aan alle nedersetting te lewer.

STAP

3
Begroot vir ingrypings deur die Raamwerk vir 

Mediumtermynuitgawes (MTEF).

Die MTEF is ’n 3-jaarkonsepbegroting vir ’n munisipaliteit. Dit word deur munisipaliteite 
gebruik om fondse afkomstig van verskillende toelae en befondsingsbronne vir 
opgraderingsingrypings toe te wys. In elke fase sal daar voorsiening gemaak word vir 
gemeenskapsbehoeftes volgens die begroting.

ONTWIKKEL ’N GEMEENSKAPSAKSIEPLAN (CAP) 

Gemeenskapsgebaseerde beplanning is ’n belangrike manier waarop jy betrokke 
kan raak by die ontwikkeling in jou gemeenskap. Tydens hierdie proses sal jy en jou 
gemeenskap op die visie vir jul nedersetting besluit, asook watter aktiwiteite/take 
uitgevoer sal moet word, wanneer hierdie aktiwiteite uitgevoer sal word en watter 
hulpbronne nodig is om dit te bereik. Hierdie proses vind gewoonlik as ’n aantal 

werkswinkels plaas met die bystand van ’n ondersteuningsorganisasie.

Die CAP is die uitkoms van hierdie beplanningsproses. Dit identifiseer WAT 
gedoen sal word, WIE dit sal doen en HOE dit gedoen sal word. Die CAP 
kan met die insette van belanghebbers verander word soos die projek 

geïmplementeer word.

HERVESTIGING IS DIE LAASTE OPSIE

 Hier is wat jy moet weet
Hervestiging is NIE dieselfde as uitsetting nie.

Die munisipaliteit behoort alle ander opsies te probeer om almal in  
die nedersetting te akkommodeer.

Soms is nedersettings so dig dat daar nie genoeg grond is vir alle 
huishoudings om dienste en genoegsame ruimte te ontvang nie. 
Dus moet sommige huishoudings vir ’n kort of lang tydperk na ’n ander 
ligging verskuif.

Soms is die ligging van die nedersetting nie veilig vir die gesondheid 
en lewens van die inwoners nie, en dus moet mense trek. Byvoorbeeld, 
as ’n nedersetting op ’n helling of ’n sandduin is, of naby ’n myn is.

Hervestiging is NIE dieselfde as uitsetting nie
Uitsetting gebeur wanneer iemand teen hul sin uit hul tuiste verwyder word. 
Die Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting (1988) (PIE) beskerm 
jou en jou gemeenskap teen onwettige uitsetting sodat grondeienaars jou 
nie kan uitsit sonder om die howe te nader nie. Uitsettings gebeur dikwels 
wanneer gemeenskappe grond in privaat besit bewoon.

Tydens ’n opgraderingsprojek beteken hervestiging dat ’n huishouding of 
gemeenskap na ’n ander plek trek. Dit gebeur dikwels vir ’n veiligheids-/
gesondheidsverwante rede en slegs wanneer dit nie vermy kan word nie. 
Jy kan met jou munisipaliteit saamwerk om op die beste manier moontlik 
te hervestig.

 INDIEN HERVESTIGING ONVERMYDELIK IS:

• Moet huishoudings hervestig word na ’n geskikte plek so naby as moontlik 
aan die bestaande nedersetting.

• Moet hervestigings nie vir jou ’n risiko inhou nie. 

• Moet die munisipaliteit voedselondersteuning vir hervestiging aan 
huishoudings bied.

• Moet die munisipaliteit huishoudings se vervoer- en trekkoste dek.

• Moet soveel inligting as moontlik aan huishoudings gegee word rakende 
waarheen hulle sal trek en watter dienste hulle sal ontvang. 

• Moet huishoudings instem om te trek op grond van die inligting wat 
hulle het. 

• Kan die munisipaliteit slegs ’n hofbevel bekom om huishoudings te hervestig 
indien die hof bevind dat daar geen ander opsie is nie en dat hervestiging 
wettig sou wees.

BEFONDSING EN TOEWYSING VAN FONDSE

Watter dienste van 'n projek word gedek  
onder die UISP subsidie ?

 

MAATSKAPLIK TEGNIES
• Opname van die gemeenskap 

se inwoners, registrasie

• Deelname

• Maatskaplike fasilitering

• Geskiloplossing

• Deel van projekinligting en 
vorderingsrapportering

• Ondersteuningsdienste 
vir behuising

• Ondersteuning vir maatskaplike 
dienste

• Geotegniese ondersoeke

• Die koop of onteiening van grond 

• Voorafbeplanning

• Tussentydse ingenieursdienste

• Gedetailleerde dorpsbeplanning

• Landmeting en -afbakening

• Vergoeding vir siviele ingenieur

• Vergoeding vir terreintoesig

• Permanente ingenieursdienste

HET JY GEWEET? Alle inwoners van informele nedersettings kwalifiseer 
vir opgraderings tot en met Fase 3 onder die UISP. Alle inkomstevlakke, nasionaliteite, grootte 
huishoudings, en selfs diegene wat vantevore huise besit het, kom in aanmerking. Die UISP is nie ’n 
individuele subsidie nie, maar word op ’n projekbasis toegeken.

KONFLIKBESTUUR IN JOU GEMEENSKAP

Opgradering kan ’n baie emosionele proses wees waar verskillende mense 
verskillende behoeftes, prioriteite en belange het. Dit kan tot meningsverskille en 
konflik lei. Soms trek hierdie konflikte die gemeenskap se aandag van die projek 
af en veroorsaak vertragings. Ons moet leer hoe om konflik en meningsverskille te 
bestuur en met oplossings vorendag kom waarby die hele gemeenskap baat. Hier 
is ’n paar wenke:

1
  Meningsverskille kan nie vermy word nie. Aanvaar dat almal ’n opinie of idee 
het en dat elkeen se mening geldig is.

2
  Bly gefokus op die opgraderingsreis wat tot verbeterde 
lewensomstandighede sal lei.

3
  Saam vind ons oplossings. Daar mag miskien nie wen-wen-oplossings wees 
nie, maar kom ons vind die beste opsie vir die mense wat deur die projek 
geraak word.

4
  Bou vertroue in jou gemeenskap deur met jou buurman te praat oor die 
veranderinge in jou nedersetting.

5
  Die kanse is beter dat ons iets sal bereik as ons saamwerk.

6
  Deel inligting en kom tot ’n ooreenkoms met alle belanghebbers.

I  S  S  P
Informal Settlement 
Support Programme

Die UISP-reis  
na veilige, waardige en 
volhoubare woonbuurte

Die Program vir die Opgradering van Informele 
Nedersettings (UISP) is ’n menslike nedersettingsprogram 

wat die opgradering van informele nedersettings oor 
die loop van tyd lei. Dit verdeel die werk in vier fases en 
staan fondse toe tot en met Fase 3. Die UISP maak ook 
voorsiening vir deurlopende gemeenskapsdeelname en 

befondsing vir hul sosiale fasilitering.

Wat is die UISP?
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VERSTAAN SPOEDIGE BEOORDELING EN 
KATEGORISERING (RAC)

Die RAC-proses is die eerste stap wat die munisipaliteit sal neem om ’n 
opgraderingsplan te ontwikkel voor Fase 1 van die UISP. Dit is ’n munisipale 
beplanningsproses wat nie deur die UISP befonds word nie. RAC lig die 
munisipaliteit in oor die informele nedersettings in die area en word gebruik om 
te bepaal of die nedersetting:

Sal bly en opgradeer word tot ’n geformaliseerde area met 
volledige dienste en gesubsidieerde behuising (Kategorie A) A

Sal bly en opgradeer word tot ’n minder geformaliseerde 
area met volledige dienste oor die loop van tyd 
(Kategorie B1)

B1

’n Kombinasie sal hê van huishoudings wat hervestig word 
en ander wat bly, afhangend van die omgewing (bv. as dit 
op ’n steil helling, naby strome of onder kragdrade geleë is) 
(Kategorie B2)

B2

Onmiddellik sal hervestig na ’n ander terrein omdat dit 
onveilig is om op die grond te ontwikkel (Kategorie C) C

Die inligting wat gedurende die RAC ingesamel is, word gebruik om besluite te 
neem en beïnvloed planne vir jou nedersetting. Om bewus te wees van hierdie 
inligting kan jou help verstaan watter keuses jy het en hoe opgradering jou 
gemeenskap sal beïnvloed. 
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INISIASIE
(met tussentydse dienste)

MINIMUM TYDLYN: 
JAAR 3 – 4

FASE

2

A

B1

B2

C

Die munisipaliteit maak gereed om 
die projek te implementeer:
• Dit kan grond koop, dit onteien of 

daarvoor onderhandel indien nodig.
• Dit voer ’n OMGEWINGSIMPAK-

ASSESSERING (EIA) EN GEOTEGNIESE 
ONDERSOEK UIT. 

Alle EIA’s moet ’n proses vir openbare 
deelname hê. Maak seker dat jy ’n geleentheid 
gegun word om vrae te vra en jou kommer 
uit te spreek oor die natuurlike hulpbronne 
(lugbesoedeling, water/riviere in die nabyheid, 
vee, grond) in en om jou nedersetting.

SPOEDIGE BEOORDELING 
EN KATEGORISERING (RAC)

Voor ’n opgraderingsprojek begin, 

identifiseer en assesseer die munisipaliteit 

alle informele nedersettings. Die 

proses word gebruik om die informele 

nedersettings in ’n munisipaliteit beter 

te verstaan en te begin beplan vir watter 

ontwikkeling moontlik en geskik is vir die 

nedersetting. Kategorie A en B1 kwalifiseer 

vir opgraderings beginnende by Fase 1.

• Konstruksie van ander maatskaplike fasiliteite kan begin op grond van wat 
vroeër tydens die opgraderingsplan geïdentifiseer of onderhandel is. ’n Paar 
voorbeelde is:

Mobiele 
kliniek

Betaalpunt vir 
maatskaplike toelae

ECD-
sentrum

Gemeenskapsaal Sportvelde Openbare parke en 
oop ruimtes

Sommige van hierdie fasiliteite is die verantwoordelikheid van die provinsiale 
regering, nie die munisipaliteit nie.

Die munisipaliteit stel ’n 
tydelike besigheidsplan 
op. Hierdie plan stel 
die inligting van die 
huishoudingsopname saam 
en wys dan die volgende: 
• Hoe die munisipaliteit 

beplan om jou informele 
nedersetting aan 
te spreek

• Wat die opgradering 
sal kos

• Watter dienste 
benodig word

’n Projekleidingskomitee (PSC) word  
tot stand gebring:
• Dit sluit in verteenwoordigers van alle 

belanghebbers – die gemeenskap 
waar die opgraderings plaasvind, die 
munisipale raad, privaat ontwikkelaars, 
ondersteuningsorganisasies en 
munisipale departemente. 

• Hulle hou toesig oor die projek en maak 
seker dat alle belanghebbers betrokke is 
by die besluitneming. 

• Hulle ontmoet gereeld om die vordering 
van die projek te hersien, maak 
probleme bekend en gee insette van die 
groepe wat hulle verteenwoordig.

• Maak seker jy weet wie uit jou gemeenskap jou op 
die PSC verteenwoordig. Indien daar nie ’n PSC of 
gemeenskapsverteenwoordiging is nie, mobiliseer om 
gemeenskapsverteenwoordigers tot die PSC te benoem.

• Mobiliseer en organiseer jou gemeenskap om gereed 
te maak vir jul opgraderingsreis saam met die 
munisipaliteit.

As jou nedersetting groot is, skep verskillende groepe in 
elke area. Jy kan dan iemand nomineer om jou groep in 
vergaderings te verteenwoordig en om inligting tussen 
jou groep en ander groepe te kommunikeer.

Inwoners kan ’n vorm van EIENDOMSREG ontvang. Op grond van die resultate 
van die tegniese verslae kan die munisipaliteit en die gemeenskap saam werk om 
te onderhandel watter huishoudings op die grond geakkommodeer kan word 
(soms deur meer ruimte te skep deur blokherverdeling) en watter huishoudings 
sal moet hervestig.
• Soms is nedersetting so dig dat blokherverdeling steeds nie al die 

huishoudings kan akkommodeer of genoeg spasie skep vir die lewering van 
basiese en nooddienste nie. Dus moet sommige huishoudings vir ’n kort of 
lang tydperk na ’n ander ligging verskuif. 

• Huishoudings kan nie hervestig word sonder om in te stem om te trek of 
sonder ’n hofbevel nie.

• Huishoudings wat hervestig moet word, moet saam met die munisipaliteit 
werk om a strategie vir hervestiging hervestiging te ontwikkel: Waarheen sal 
ons trek? Hoe sal ons daar kom? Wat sal verskaf word by die nuwe plek? Wat 
is die beste opsie vir almal?

Vra vir duidelike tydraamwerke vir hervestiging en woon vergaderings met jou munisipaliteit by.  
Bied jou vaardighede en kennis aan vir die hervestiging.

Deur die gebruik van sensus en 
huishoudingsopnames, wil die 
munisipaliteit die volgende uitvind:
• Wie hier woon en hul profiel 

(ouderdom, geslag, werkstatus, ens.)?

• Wie besit die grond?

• Is dit veilig om die grond te ontwikkel?

• Watter dienste en fasiliteite het 
mense nodig?

Registreer en opdateer jou inligting by jou 
munisipaliteit. Bied aan om vrywillig opnames te 
maak en aan hulle deel te neem.

Gemeenskapsgebaseerde beplanning word gebruik om jou 
behoeftes te bepaal: 

• Waar permanente dienste geïnstalleer moet word

• Hoe die uitleg en ontwerp van jou nedersetting sal lyk

• Watter fasiliteite jou gemeenskap nodig het 

• Dit behoort tot ’n gemeenskapsaksieplan (CAP) te lei

BLOKHERVERDELING of vestiging vir oorblywende 
inwoners:
• Sinkhuise word herrangskik om plek te maak vir 

ontwikkelings in die volgende fase, insluitende paaie 
en deurgange.

Bespreek die voordele en nadele van blokherverdeling in jul 
gemeenskap, ontwerp ’n uitleg vir jul nedersettings en skuif jul huisie 
volgens jul ontwerp.

TUSSENTYDSE/NOODSAAKLIKE 
DIENSTE word verskaf, onder andere 
afvalverwydering. Toegang tot 
sanitasie behoort veilig, higiënies 
en voldoende vir jou gemeenskap 
te wees.

Neem verantwoordelikheid vir die onderhoud 
en monitering van hierdie dienste, sodat hulle 
langer hou. Dit sal ook jou munisipaliteit help 
om probleme vinniger op te los en minder 
geld te bestee op onderhoud, en meer op die 
installering van nuwe dienste.

Die UISP-reis  
na veilige, waardige 

en volhoubare 
woonbuurte

  Die Wes- Kaapse Regering reageer op jou behoefte 
tot skuiling en lewensonderhoud

Jou informele nedersetting is uniek en jy ken jou gemeenskap die beste. 
Werk saam met jou munisipaliteit in elke fase van die opgraderingsprojek 
sodat die ontwikkelinge by jou behoeftes en JOU VISIE vir ’n veilige, 
waardige en volhoubare buurt pas.

BASIESE DIENSTE IN DIE GEVAL VAN NOOD is die onmiddellike maatreëls en 
take wat deur ’n munisipaliteit onderneem word ná ’n ramp (soos brande, oorstromings of windstorms) waar huise 
beskadig is en/of vir ’n kort tydperk hervestig is.

Die munisipaliteit moet so gou as moontlik toegang tot behoorlike, veilige, betroubare en goedonderhoude toilette 
en handwasfasiliteite naby die tydelike verblyf en in minder as 24 uur ná die ramp verskaf. Dit kan moontlik gedeelde 
dienste wees.

GEOTEGNIESE ONDERSOEKE kyk na hoe die grond, klippe en grondwater op ’n plek 
bouwerk en ingenieursplanne sal beïnvloed.

’N OMGEWINGSIMPAKASSESSERING (EIA) kyk na die maatskaplike, omgewings- 
en ekonomiese invloede van ’n opgraderingsprojek. Dit is ’n proses om seker te maak dat die opgraderingsplanne 
waardevolle natuurlike hulpbronne, menslike gesondheid en veiligheid beskerm en terselfdertyd die behoeftes van  
’n gemeenskap aanspreek.

EIENDOMSREG gaan oor watter regte jy het om grond te besit of behuising te bewoon. Verskillende 
soorte eiendomsreg kan jou toestemming gee om op grond te bly of bou of om dit te verkoop of te verhuur. 
Die munisipaliteit kan byvoorbeeld ’n bewoningsertifikaat, ’n sinkhuisnommer gekoppel aan ’n munisipale register  
of ’n eiendomsbewys aan jou uitreik. Dit kan gebruik word as bewyse van waar jy bly.

BLOKHERVERDELING word gebruik om die uitleg van informele nedersettings te verbeter,  
sodat noodvoertuie kan inkom en noodsaaklike dienste gelewer kan word. Dit skep ruimte tussen sinkhuise in   
digte informele nedersettings en maak dit makliker vir die munisipaliteit om opgraderings te begin.

INKREMENTELE BEHUISINGSGELEENTHEDE gaan daaroor dat klein maar 
belangrike verbeterings oor ’n tydperk aan jou skuiling aangebring word. Soos wat jy spaar en meer hulpbronne verkry, 
kan jy al hoe meer verbeteringe aanbring.

MINIMUM GESKATTE TYDRAAMWERKE: Volgens die UISP word dit geskat dat ’n 
opgraderingsprojek ten minste 6 jaar sal duur. In werklikheid neem projekte langer omdat daar so baie prosesse is 
wat verskillende belanghebbers betrek. Jy moet egter nie moed verloor wanneer dinge lank neem om te verander nie. 
Onthou, jou gemeenskap en munisipaliteit stap ’n lang paadjie saam. I  S  S  P

Informal Settlement 
Support Programme

  Beter lewens en beter buurte is moontlik,  
want SAAM IS ONS BETER

Verskillende behuisingsprogramopsies word tydens 
hierdie fase beskikbaar, afhangend van waarvoor 
die individuele huishouding kwalifiseer en die 
hulpbronne wat die huishouding beskikbaar het. 
Dit kan selfbou, die People’s Housing Process 
(PHP), maatskaplike behuising, bekostigbare huur 
of individuele of konsolidasiesubsidies insluit.

Besoek jou munisipale kantoor 
om uit te vind watter opsies op 
jou van toepassing is en watter 
stappe jy kan neem.
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• Teerpaaie en -strate word ontwikkel

• Die ontwikkeling van infrastruktuur in 
groot maat sluit in
• Dreinering & rioolpype
• Hoëmasbeligting

• Permanente dienste, insluitend 
spoeltoilette en krane, word verskaf 
gegrond op diensvlakke en die minimum 
vereistes van elke munisipaliteit.

 Kom verskillende diensvlakke teen 
verskillende kostes? Vind uit wat die 
diensverskaffer kan lewer en onderhandel 
met jou munisipaliteit vir die beste opsie vir 
jou gemeenskap.

• Die township-vestigingproses 
beteken dat:

• Grond word vir behuising 
geproklameer

• Erwe word onderverdeel
• Jy word verblyfreg/

eiendomsreg gegee op 
grond van hierdie proses

 Is buigsame erfgroottes 
beskikbaar onder die UISP? 
Werk met die dorpsbeplanners 
in jou munisipaliteit om ’n 
uitleg wat gepas is vir jou 
gemeenskap te onderhandel  
en te beplan.

 Word befondsing vir onderhoud en bedryf van fasilitering nie deur die UISP gedek nie? 
Bespreek hoe die fasiliteite bestuur en onderhou sal word met jou munisipaliteit en watter 
rol die gemeenskap kan speel.

WAT JY 
KAN DOEN

HET JY 
GEWEET?

Sosiale kontrakte tussen die gemeenskap en 
munisipaliteit word gefinaliseer:
• ’n Sosiale kontrak is ’n verhouding van samewerking 

van vertroue wat gebou word tussen die 
gemeenskap, munisipaliteit en ander belanghebbers. 

• ’n Sosiale kontrak kan geformaliseer word as ’n 
ondertekende ooreenkoms. Dit behoort ’n duidelike 
beskrywing te gee van hoe die munisipaliteit en die 
gemeenskap gaan saamwerk. Dit is belangrik vir 
belanghebbers om te weet wat hulle rol in die projek 
sal wees.

Om ’n ooreenkoms te 
onderteken is een stap, maar 
die sosiale kontrak gaan oor 
hoe jy en jou munisipaliteit 
saamwerk. Neem elke 
geleentheid om met jou 
munisipaliteit te vergader en 
beplan hoe julle sal saamwerk.

Die munisipaliteit 
produseer ’n gefinaliseerde 
opgraderingsplan.

Verseker dat jou leiers saam met die munisipaliteit fasiliteer en 
koördineer om die gemeenskap se planne in die gefinaliseerde 
opgraderingsplan ingesluit word.

Teen die einde van hierdie 
fase sal inwoners toegang 
hê tot:

Dienste Eiendoms- en 
grondregte

Infrastruktuur Inkrementele 
behuisings-
geleenthede

Die regering het ‘n Uitgebreide Openbarewerkeprogram (EPWP) en ‘n Gemeenskapswerkprogram (CWP) wat vir jou 
‘n werksgeleentheid in jou gemeenskap bied. Hierdie programme kan gebruik word om die dienste en infrastruktuur in 
jou nedersetting te bou of te onderhou. Vind uit of daar ‘n aktiewe program in jou gemeenskap is en vra uit oor werwing.

FASE

1 PROJEKTOEPASSING 
(met nood-/tussentydse dienste)

MINIMUM TYDLYN: 
JAAR 1 – 2

  Neem deel aan die transformasie van jou gemeenskap

FASE

3 IMPLEMENTERING 
(met permanente dienste)

MINIMUM TYDLYN: 
JAAR 4 – 5

FASE

4 BEHUISINGSKONSOLIDASIE


