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STAD VAN TSHWANE METROPOLITAANSE MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING VAN ‘N HERSONERING IN TERME VAN ARTIKEL 16(1) VAN DIE STAD VAN TSHWANE
SE GRONDGEBRUIKSBESTUURVERORDENING, 2016 SAAMGELEES MET SKEDULE 23
Ek, Alex van der Schyff van Aeterno Town Planning (Pty) Ltd , synde die applikant in my hoedanigheid as
gemagtigde agent van die eienaar van die volgende eiendom naamlik Erf 204 Willow Acres Uitreiding 7, Gauteng,
gee hiermee ingevolge Artikel 16(1)(f) van die Stad van Tshwane se Grondgebruiksbestuurverordening, 2016,
kennis dat ek by die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit aansoek gedoen het vir die hersonering ingevolge
Artikel 16(1) van die Stad van Tshwane se Grondgebruiksbestuurverordening, 2016 van die bogenoemde
eiendom. Die eiendom is geleë te 2350 Von Backstromstraat.
Die hersonering is van Privaat Oop Ruimte tot “Residensieel 2” doeleindes.
Die voorneme van die applikant is om: Erf 204 Willow Acres Uibtreiding 7 te hersoneer om 9 wooneenhede op die
erf op te rig.
Enige beswaar(e) en/of kommentaar(e), insluitend die gronde van beswaar(e) en/of kommentaar(e) met die volle
kontakbesonderhede (selfoonnommer en/of epos adres) waarsonder die Munisipaliteit en/of applikant nie kan
korrespondeer met die persoon of liggaam wat die beswaar(e) en/of kommentaar(e) indien, sal gerig word of
skriftelik ingedien word by of tot : Die Bestuurshoof: Ekonomiese Ontwikkeling en Ruimtelike Beplanning, Posbus
3242, Pretoria, 0001 of CityP_Registration@tshwane.gov.za binne 28 dae van die datum van eerste verskyning
van die kennisgewing in die Provinsiale Gazette, Beeld en Star koerante.
Datums waarop kennisgewing gepubliseer word: 27 Januarie 2021 (eerste datum) en 3 Februarie 2021 (tweede
datum).
Sluitingsdatum vir enige besware/ kommentare: 24 Februarie 2021.
Sou enige belanghebbende of geaffekteerde party, ‘n afskrif van die grondgebruiksaansoek wil bekom, kan ‘n
afskrif van die Munisipaliteit aangevra word.
So ‘n afskrif kan versoek word deur die volgende
kontakbesonderhede te gebruik: newlanduseapplications@tshwane.gov.za. Alternatiewelik kan ‘n identiese
afskrif van die grondgebruiksaansoek van die applikant versoek word deur die volgende kontakbesonderhede van
die applikant te gebruik. Die sal binne 3 dae na die versoek, van enige belanghebbende of geaffekteerde party,
deur die applikant voorsien word:
•
Epos adres: alex@aeternoplanning.com
•
Posadres: Posbus 1435, Faerie Glen, 0043
•
Fisiese adres van die kantoor van die applikant: 338 Dannystraat, Lynnwood Park, 0081
•
Kontak telefoonnommer: 012 348 5081
Daarbenewens kan die aansoeker by indiening van die aansoek óf 'n afskrif elektronies deurstuur óf die aansoek
op sy webwerf publiseer (indien van toepassing) wat die bevestiging van die volledigheid daarvan deur die
munisipaliteit vergesel. Die aansoeker sal toesien dat die afskrif wat gepubliseer is of aan enige belanghebbende
en geaffekteerde party deurgegee word, die afskrif is wat aan die munisipaliteit aan
newlanduseapplications@tshwane.gov.za voorgelê is.
Ten einde 'n afskrif van die aansoek te bekom, moet daarop gelet word dat die belanghebbende en geaffekteerde
party ‘n epos adres of ander kontakbesonderhede aan die munisipaliteit en die aansoeker moet verskaf om
sodanige afskrif elektronies te bekom.
Geen deel van die dokumente wat deur die munisipaliteit of die aansoeker voorsien word, mag gekopieër,
gereproduseer word, of in enige vorm gepubliseer of gebruik word op 'n manier wat inbreuk maak op die
intellektuele eiendomsregte van die applikant nie.
Indien 'n belanghebbende of geaffekteerde party nie stappe doen om 'n afskrif van die
grondontwikkelingsaansoek te besigtig of te bekom nie, word die sodanige versuim nie as rede beskou om die
verwerking en oorweging van die aansoek te verhoed nie.
Volledige besonderhede en planne (indien enige) kan gedurende gewone kantoorure tussen 8h00 en 16h30 by
die kantore van die applikant, soos hierbo uiteengesit, besigtig word, vir ‘n tydperk van 28 dae vanaf die datum
van eerste verskyning van die kennisgewing naamlik 27 Januarie 2021 (eerste datum). Die koste van enige
afskrif van die aansoek sal vir die rekening van die party wees wat dit versoek.
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