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Annexure B 



TEL:  044 873 3011 FAX: 086 510 4383   EMAIL: janvrolijk@vodamail.co.za
CELL: 082 464 7871          PO Box 710 George 6530

OFFICE: Millwood Building corner of York and Victoria Street, George
SACPLAN REG No. A/1386/2010

Die Munisipale Bestuurder                                              Verwys: Erf 364 Heroldsbaai 

Posbus 19
George
6530                                                                                                        

6 Maart 2020
Meneer

AANSOEK OM BOULYNVERSLAPPING, ADMINISTRATEUR SE TOESTEMMING EN 
WYSIGING VAN GOEDKEURINGSVOORWAARDES: ERF 364 HEROLDSBAAI

U skrywe gedateer 25 Februarie 2020 verwys.

U word hiermee versoek om my aansoek gedateer 7 Februarie 2020 met die 
aangehegde aansoek te vervang.

Die aansoek word hiermee gewysig en gemotiveer ooreenkomstig die vereistes soos in 
u bogenoemde brief uitgestippel. 

 Aansoek word in terme van artikel 15(2)(b) van die Verordeninge op        
Grondgebruikbeplanning vir George Munisipaliteit, 2015 gedoen vir die verslapping 
van die westelike en oostelike sygrensboulyne op Erf 364 Heroldsbaai, vanaf 3.0 
meter na 2.0 meter vir ’n voorgestelde houtdek op die eerste vloer van beide 
wooneenhede.

 Aansoek word in terme van Artikel 39(4) van die Wet op Grondgebruikbeplanning, 
2014 (Wet 3 van 2014) gedoen vir die Administrateur se toestemming in terme van 
voorwaarde B.7 in titelakte no T41333/2004, synde die titelakte van Erf 364 
Heroldsbaai, vir die verslapping van die Slaapplekstraat straatboulyn vanaf 5.0 
meter na 1.5 meter vir ’n voorgestelde motorafdak vir elkeen van die 
wooneenhede.



 Aansoek word in terme van artikel 15(2)(h) van die Verordeninge op 
Grondgebruikbeplanning vir George Munisipaliteit, 2015 gedoen vir die wysiging 
van voorwaarde 2 van die goedkeuring vir Erf 364 Heroldsbaai gedateer 1 
Desember 2017 deur die vervanging van die goedgekeurde “Site Development 
Plan” gedateer 28/06/2017 onder Plan No. / 6 met Plan No. 3619/1 gedateer 6 Mar 
2020.

 Aansoek word in terme van artikel 15(2)(h) van die Verordeninge op 
Grondgebruikbeplanning vir George Munisipaliteit, 2015 gedoen vir die skrapping 
van voorwaarde 3 van die goedkeuring vir Erf 364 Heroldsbaai gedateer 1 
Desember 2017, wat soos volg lui: “All other requirements comply with the George 
Integrated Zoning Scheme By-Law, 2017;”.

Dit word verder bevestig dat die oppervlaktes van die twee wooneenhede op Plan No. 
3619/1 gedateer 6 Mar 2020 wat by die aansoek as Bylaag “B” aangeheg is, aangetoon 
word.

Dit word vertrou dat die aansoek nou aan u vereistes voldoen.

U spoedige oorweging van die aansoek sal waardeer word.

By voorbaat dank.

Jan Vrolijk

























Annexure C 



 
Bladsy 1 van 3 

 

Francois en Lesley du Toit 

Erf 363, 4 Slaapplekstraat 

Heroldsbaai 

Sel: 08480 99999 

Epos: nougiman@gmail.com 

 

George Munisipaliteit 

Yorkstraat 71 

George 

6530 

Tel: 044 801 9477 

E-pos: pnako@george.gov.za 

 

Aandag: Primrose Nako (per e-pos) 

CC: Jan Vrolijk (per e-pos) 

 

I.S:  ERF 364, HEROLDSBAAI:  

BESWAAR TEEN VOORGESTELDE HOUTDEK 

 

Na aanleiding van die advertensie rakende die aanbouings aan die wonings op 
erf 364, geplaas op die perseel (sien aangeheg by epos), die volgende: 

BL23: Punt 5.3.5 Impak op sonlig, uitsig en privaatheid: Houtdekke 

Hier word genoem die privaatheid van die aanliggende erf en woning word nie 
negatief beïnvloed nie.  

Ons stem nie hiermee saam nie. Die boulyn is reeds verslap na 2m met die 
bou van die woning op Erf 364 (die kaggel se buitemuur is 1.6m van die grens 
af, dus OOR die boulyn) en a.g.v. die plasing van die stoep regoor die 
hoofslaapkamer van ons woning was privaatheid so negatief beïnvloed (klank 
en beligting snags ook) dat ons reeds kostes moes aangaan om klank en visie 
te beperk vanaf Erf 364 se grondvloer stoep. Word die houtdek nou bo-op 
bygevoeg gaan ons privaatheid weereens verder geskend word deurdat die 
eienaar/s direkte sig in die aangrensende woning se hoofslaapkamer gaan hê, 
klank gaan direk op ons geprojekteer word en nagtelike beligting gaan in die 
slaapkamer inskyn. 



 
Bladsy 2 van 3 

Sien foto geneem vanuit die hoofslaapkamer: 

 

Ons maak dus beswaar teen die voorgestelde ontwerp en vereis dat ‘n NIE-
DEURSIGTIGE privaatheid skerm opgerig word aan die westekant van die 
houtdek sodat daar GEEN sig na die aangrensende woning se 
hoofslaapkamer is nie om totale privaatheid te gee. Dit moet opgerig word 
SAAM MET die bou van die houtdek en nie later bygevoeg word nie. 

Sien skets: 

 

 

 

Vereiste nie-deursigtige skerm 



 
Bladsy 3 van 3 

 

BL24: Punt 5.3.5 Impak op sonlig, uitsig en privaatheid: Motorafdakke: 

Wat die motorafdakke betref, het ons geen beswaar teen die vergroting en 
plasing daarvan nie, aangesien dit die aangrensende woning nie negatief 
beïnvloed nie. 

U is welkom om ons te skakel om die saak te bespreek indien nodig. 

Groete, 

 

------------------------------- 

Francois en Lesley du Toit 

Erf 363, Heroldsbaai 

Sel: 08480 99999 

Epos: nougiman@gmail.com 

 



Annexure D 



TEL:  044 873 3011 FAX: 086 510 4383   EMAIL: janvrolijk@vodamail.co.za
CELL: 082 464 7871          PO Box 710 George 6530

OFFICE: Millwood Building corner of York and Victoria Street, George
SACPLAN REG No. A/1386/2010

Die Munisipale Bestuurder                                              Verwys: Erf 364 Heroldsbaai 

Posbus 19
George
6530                                                                                                        

31 Julie 2020
Meneer

KOMMENTAAR ONTVANG OP AANSOEK OM BOULYNVERSLAPPING,
ADMINISTRATEUR SE TOESTEMMING EN WYSIGING VAN 
GOEDKEURINGSVOORWAARDES: ERF 364 HEROLDSBAAI

Die aangehegde beswaarskrif gedateer 1 Julie 2020 wat na aanleiding van die 
advertering van bogenoemde aansoek vanaf die eienaars van Erf 363 Heroldsbaai, 
Francois en Lesley du Toit, ontvang is, verwys.

‘n Epos gedateer 14 Julie 2020 is ook vanaf die Heroldsbaai Belastingbetalersvereniging 
ontvang waarby daar aangedui word dat daar geen beswaar teen die aansoek is nie. Die 
epos is ook hierby aangeheg. Kennis word bloot geneem van die inhoud van die epos.

Sover dit die beswaar van die eienaar van Erf 363 Heroldsbaai aanbetref word daar as 
volg kommentaar gelewer:

In terme van die kommentaar wat ontvang is versoek die beswaarmaker dat ‘n nie-
deursigte skerm aan die westekant van die houtdek opgerig word sodat daar geen sig 
na die beswaarmaker se hoof slaapkamer is nie en die totale privaatheid van die 
beswaarmaker se hoof slaapkamer gerespekteer word.

Die beswaarskrif is na die eienaars van Erf 364 Heroldsbaai vir kommentaar verwys. Die 
volgende kommentaar is per epos gedateer 14 Julie 2020 in antwoord op die 
beswaarskrif ontvang:



“Die rede vir die oprigting van die dek is om seeuitsig te bewerkstellig en met die 
oprigting van so 'n skerm sal dit dan geen doel dien nie aangesien die see reeds net 
sigbaar sal wees na die suidekant.

Met die oprig van die planne soos dit is, sal ek oor die buurman se dak kyk. Die 
venstertjies waarvan hy melding maak aan die sykantste muur van sy woning is twee 
tronkgroote venstertjies wat nie grooter is as 60cm by 30 cm nie, die res is 'n solude 
muur.

Ek kan dus regtig nie sien hoe die bestaande planne van 'n dek hoegenaamd sy 
privaatheid gaan versteur nie.

Ek vertrou wanneer die munisipaliteit na 'n aansoek kyk sal hulle bg. in ag neem?

Ek is tans in Johannesburg maar kan reel dat iemand vir my 'n foto neem van die muur 
en venstertjies aan sy kant sou jy dit wil bestudeer”

‘n Afskrif van die epos is ook hierby aangeheg. In opvolg tot die epos is die twee fotos 
wat hierby aangeheg is ontvang. Foto 1 toon die uitsig waarna daar verwys terwyl foto 2 
die venster toon waarna die beswaarmaker verwys.

Soos vanuit die inhoud van die kommentaar wat vanaf die eienaar ontvang is blyk, is die 
eienaar van mening dat die houtdek glad nie die beswaarmaker se privaatheid gaan 
affekteer nie en versoek die eienaar die munisipaliteit om die aansoek soos ingedien 
goed te keur.

Dit word vertrou dat u bogenoemde in orde vind.

U spoedige oorweging van die aansoek sal waardeer word.

By voorbaat dank.

Jan Vrolijk
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Jan Vrolijk

From: Francois du Toit <nougiman@gmail.com>
Sent: Wednesday, 01 July 2020 09:17
To: pnako@george.gov.za
Cc: Jan Vrolijk; Tommie & Martha vd Merwe; Philip Seun
Subject: Aanbouings op ERF 364, Heroldsbaai
Attachments: ERF 364 Beswaar.pdf; Erf 364 Heroldsbaai  Advertensie.pdf

Importance: High

More Primrose

Sien aangehegte dokumente vir kommentaar oor en beswaar teen die aanbouings op ERF 364.

Groete

Francois & Lesley du Toit
Sel: 08480 99999
nougiman@gmail.com

Morning Primrose

See attached documents for comments about and objection against the proposed building additions on ERF 364.

Regards

Francois & Lesley du Toit
Cell: 08480 99999
nougiman@gmail.com



 
Bladsy 1 van 3 

 

Francois en Lesley du Toit 

Erf 363, 4 Slaapplekstraat 

Heroldsbaai 

Sel: 08480 99999 

Epos: nougiman@gmail.com 

 

George Munisipaliteit 

Yorkstraat 71 

George 

6530 

Tel: 044 801 9477 

E-pos: pnako@george.gov.za 

 

Aandag: Primrose Nako (per e-pos) 

CC: Jan Vrolijk (per e-pos) 

 

I.S:  ERF 364, HEROLDSBAAI:  

BESWAAR TEEN VOORGESTELDE HOUTDEK 

 

Na aanleiding van die advertensie rakende die aanbouings aan die wonings op 
erf 364, geplaas op die perseel (sien aangeheg by epos), die volgende: 

BL23: Punt 5.3.5 Impak op sonlig, uitsig en privaatheid: Houtdekke 

Hier word genoem die privaatheid van die aanliggende erf en woning word nie 
negatief beïnvloed nie.  

Ons stem nie hiermee saam nie. Die boulyn is reeds verslap na 2m met die 
bou van die woning op Erf 364 (die kaggel se buitemuur is 1.6m van die grens 
af, dus OOR die boulyn) en a.g.v. die plasing van die stoep regoor die 
hoofslaapkamer van ons woning was privaatheid so negatief beïnvloed (klank 
en beligting snags ook) dat ons reeds kostes moes aangaan om klank en visie 
te beperk vanaf Erf 364 se grondvloer stoep. Word die houtdek nou bo-op 
bygevoeg gaan ons privaatheid weereens verder geskend word deurdat die 
eienaar/s direkte sig in die aangrensende woning se hoofslaapkamer gaan hê, 
klank gaan direk op ons geprojekteer word en nagtelike beligting gaan in die 
slaapkamer inskyn. 



 
Bladsy 2 van 3 

Sien foto geneem vanuit die hoofslaapkamer: 

 

Ons maak dus beswaar teen die voorgestelde ontwerp en vereis dat ‘n NIE-
DEURSIGTIGE privaatheid skerm opgerig word aan die westekant van die 
houtdek sodat daar GEEN sig na die aangrensende woning se 
hoofslaapkamer is nie om totale privaatheid te gee. Dit moet opgerig word 
SAAM MET die bou van die houtdek en nie later bygevoeg word nie. 

Sien skets: 

 

 

 

Vereiste nie-deursigtige skerm 



 
Bladsy 3 van 3 

 

BL24: Punt 5.3.5 Impak op sonlig, uitsig en privaatheid: Motorafdakke: 

Wat die motorafdakke betref, het ons geen beswaar teen die vergroting en 
plasing daarvan nie, aangesien dit die aangrensende woning nie negatief 
beïnvloed nie. 

U is welkom om ons te skakel om die saak te bespreek indien nodig. 

Groete, 

 

------------------------------- 

Francois en Lesley du Toit 

Erf 363, Heroldsbaai 

Sel: 08480 99999 

Epos: nougiman@gmail.com 
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Jan Vrolijk

From: Dirk Lourens <dirk.lourens44@gmail.com>
Sent: Monday, 20 July 2020 09:20
To: Jan Vrolijk
Subject: Re: Erf 364 Heroldsbaai
Attachments: IMG-20200717-WA0004.jpg; IMG-20200717-WA0006.jpg

More Jan.

Vind asb. aangeheg twee foto's wat my punte uitlig n.a.v. die beswaar van die buurman aan die suidekant 
teen die oprigting van die dek.

Die een is om die groote van die venstertjies uit te lig en die ander is die uitsig oor sy dak.

Mooi dag daar by julle.

Vind asb. aangeheg twee
On Tue, 14 Jul 2020, 18:05 Dirk Lourens <dirk.lourens44@gmail.com> wrote:
Middag Jan.

Hoop dit gaan goed daar by julle.

Die rede vir die oprigting van die dek is om seeuitsig te bewerkstellig en met die oprigting van so 'n skerm 
sal dit dan geen doel dien nie aangesien die see reeds net sigbaar sal wees na die suidekant.

Met die oprig van die planne soos dit is, sal ek oor die buurman se dak kyk. Die venstertjies waarvan hy 
melding maak aan die sykantste muur van sy woning is twee tronkgroote venstertjies wat nie grooter is as 
60cm by 30 cm nie, die res is 'n solude muur.

Ek kan dus regtig nie sien hoe die bestaande planne van 'n dek
hoegenaamd sy privaatheid gaan versteur nie.

Ek vertrou wanneer die munisipaliteit na 'n aansoek kyk sal hulle bg. in ag neem?

Ek is tans in Johannesburg maar kan reel dat iemand vir my 'n foto neem van die muur en venstertjies aan 
sy kant sou jy dit wil bestudeer.

Mooi dag daar.

On Tue, 14 Jul 2020, 14:56 Jan Vrolijk <janvrolijk@vodamail.co.za> wrote:

Middag Dirk
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Die aansoek het gister vir die indiening van kommentare/besware gesluit. ‘n Skrywe is vanaf die 
suidelike direk aanliggende buurman ontvang. Ek heg dit hierby aan.

Ek vermoed dat die munisipaliteit heelwaarskynlik simpatiek na die beswaar gaan kyk. Ek dus 
wil voorstel dat jy oorweging daaraan skenk om aan die versoek te voldoen en vir Leon 
Langeveldt te vra om die plan te wysig om vir so ‘n skerm voorsiening te maak. Ek kan dan die 
gewysigde plan na die buurman stuur en vir hom vra of hy die beswaar sal terug trek.

Die beswaar veroorsaak dat die neem van ‘n besluit insake die aansoek met ongeveer 6 
maande vertraag kan word want die aansoek moet as gevolg van die beswaar aan ‘n 
Beplanningstribunaal vir ‘n besluit voorgel� word. Die tribunaal sit net een keer ‘n maand en dit 
vat ‘n geruime tyd alvorens ‘n aansoek op die agenda van die tribunal geplaas word.

Indien die beswaar terug getrek word kan die aansoek onder delegasie afgehandel word en kan 
‘n besluit baie vinniger verwag word.

Ek hoor graag van jou.

Groete

Jan

TEL: 044 873 3011 FAX: 086 510 4383 EMAIL: janvrolijk@vodamail.co.za

CELL: 082 464 7871 PO Box 710 George 6530

OFFICE: Millwood Building corner of York and Victoria Street, George

SACPLAN REG No. A/1386/2010
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Jan Vrolijk

From: Ken Field <kenf0956@gmail.com>
Sent: Tuesday, 14 July 2020 13:58
To: 'Jan Vrolijk'
Subject: RE: Erf 364 Herolds Bay

Good afternoon Jan, 
The Herolds Bay Ratepayers Association has no objections or comments on the proposed 

alterations.

Regards
Ken Field

From: Jan Vrolijk [mailto:janvrolijk@vodamail.co.za] 
Sent: 12 June 2020 11:13 AM
To: kenf@telkomsa.net
Subject: Erf 364 Herolds Bay

Herold’s Bay Ratepayers Association
P O Box 10063
George
6530

11 Junie 2020

Meneer/Dame 

VOORGESTELDE WYSIGING VAN GOEDKEURINGSVOORWAARDES, ADMINSTRATEUR SE TOESTEMMING 
EN AFWYKING (BOULYNVERSLAPPING): ERF 364 HEROLDSBAAI

As ‘n belange groep, word u hiermee in terme van Artikel 45 van die George Munisipaliteit: Verordening op 
Grondgebruikbeplanning (2015) in kennis gestel dat die George Munisipaliteit die aansoeke ontvang het soos 
uiteengesit in die aangehegde advertensie. 

Die volledige aansoek is ook hierby aangeheg vir u inligting

Gemotiveerde besware, indien enige, kan ingedien word ooreenkomstig die bepalings en datum soos uiteengesit in 
die aangehegde advertensie.

Die uwe

JAN VROIJK

Sir/Madam

PROPOSED AMENDMENT OF CONDITIONS OF APPROVAL, ADMINISTRATORS CONSENT AND DEPARTURE 
(RELAXATION OF BUILDING LINE): ERF 364 HEROLDS BAY
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As an interested and affected organization, you are hereby notified in terms of Section 45 of the George Municipality: 
Land Use Planning By-Law (2015) that the George Municipality has received the applications as set out in the 
attached notice 

The complete application is also attached hereto for you information. 

Motivated objections, if any, may be lodged in accordance with the stipulations and date as set out in the attached 
notice.

Yours faithfully

JAN VROLIJK

TEL: 044 873 3011 FAX: 086 510 4383 EMAIL:janvrolijk@vodamail.co.za
CELL: 082 464 7871 PO Box 710 George 6530
OFFICE: Millwood Building corner of York and Victoria Street, George
SACPLAN REG No. A/1386/2010
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