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GEORGE MUNICIPALITY
PROPOSED SUBDIVISION AND DEPARTURE: ERF 14301, C/O MEENT
ROAD & SIDWELL AVENUE, (HEATHER PARK), GEORGE MUNICIPALITY &
DIVISION

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Municipality’s By-Law
on Municipal Land Use Planning that the undermentioned application has been
received and is open to inspection during weekdays between 07:45 and 16:30 at
theDepartment: HumanSettlements, LandAffairs and Planning, Civic Centre, 5th
Floor,YorkStreet,George.

Any motivated comments or objections should be lodged in writing in terms of
Section 50 of the said legislation at the office of the Senior Manager: Land Use
Planning, P O Box 19, George, 6530, on or before Friday 7th December 2018,
quoting the reference number (Erf 14301, George), your property description and
physical address. Telephonic enquiries in this regard may be made at 044-801
9477 (Marisa Arries) or e-mail: marries@george.gov.za. Any person, who is
unable to write, can submit their objection verbally to the Council’s office where
they will be assisted by a staff member to put their comments in writing. Any
comments received after the aforementioned closing datemay bedisregarded.

Applicant: PerceptionPlanning
Natureof application:
• Subdivision in terms of Section 15(2)(d) of theGeorgeMunicipality: LandUse

PlanningBy-law (2015) in two portions namelyPortionA(424m² in extent) and
theRemainder of Erf 14301 (1,018m² in extent).

• Departure in terms of Section 15(2)(b) of theGeorgeMunicipality: LandUse
PlanningBy-law (2015) for relaxation of the southern side building line of
PortionA, from1.5metres to 0.0metres, so as to accommodate the existing
dwelling situated thereupon.

TBOTHAMUNICIPALMANAGER
CivicCentre,YorkStreet,GEORGE, 6530

MUNISIPALITEIT GEORGE
VOORGESTELDE ONDERVERDELING EN AFWYKING: ERF 14301, H/V
MEENTSTRAAT EN SIDWELL LAAN, (HEATHER PARK), GEORGE
MUNISIPALITEIT&AFDELING

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale
Grondgebruiksbeplanning word hiermee kennis gegee dat die onderstaande
aansoek ontvang is en ter insae lê gedurendeweeksdae tussen 07:45 en 16:30 by
die Departement: Menslike Nedersttings, Grondsake en Beplanning,
Burgersentrum, 5de vloer,Yorkstraat,George.

Enige kommentare of beswaremet die volledige redes daarvoor, moet skriftelik in
terme van Artikel 50 van die genoemde wetgewing by die kantoor van die Senior
Bestuurder: Grondgebruikbeplanning, Posbus 19, George, 6530 ingedien word
op of voor Vrydag 7 Desember 2018, met vermelding van die verwysingsnommer
(Erf 14301, George), u eiendomsbeskrywing en fisiese adres. Telefoniese navrae
in hierdie verband kan gerig word by 044-801 9477 (Marisa Arries) of e-pos:
marries@george.gov.za. Indien ‘n persoon nie kan skryf nie, kan sodanige
persoon sy beswaar mondelings by die Raad se kantoor aflê waar ‘n
persooneellid sal help om die kommentaar op skrif te stel. Enige kommentaar wat
na die voorgemelde sluitingsdatum ontvangword,magmoontlik nie in ag geneem
word nie.

Aansoeker: PerceptionPlanning
Aard vanaansoek:

• Onderverdeling in terme vanArtikel 15(2)(d) van dieGeorgeMunisipaliteit:
Verordeninge opGrondgebruiksbeplanning (2015) in twee gedeeltes
naamlikGedeelteA(±424m²) enRestant vanErf 14301 (±1,018m²).

• Afwyking in terme vanArtikel 15(2)(b) van dieGeorgeMunisipaliteit:
Verordeninge opGrondgebruiksbeplanning (2015) vir die verslapping van
die nuwe suidelike kantboulyn vanGedeelteAvan 1.5mna0.0m ten einde
die bestaande struktuur te akkommodeer.

TBOTHA MUNISIPALEBESTUURDER
Burgersentrum Yorkstraat GEORGE 6530
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Nagenoeg 60 studente het on-
langs in die skadu van Ta-
felberg byeengekom om uit 

sy wysheid te put. Die studente, 
wat deur die Mitchells Plain Bur-
sary and Role Model Trust gefi-
nansier word, het aanvanklik iet-
wat oorweldig gelyk toe Manuel 
voorgestel is as die langsdienden-
de minister van finansies ter wê-
reld. Maar onder sy gemoedelike 
aanslag het hulle gou ontdooi.

“Aweh, ma se kind!” het hy ie-
mand in die gehoor onder groot 
gelag begroet terwyl hy, gemaklik 
in ’n jeans in tekkies geklee, die 
studente in ’n saal by die Kirsten-
bosch Botaniese Tuin toegespreek 
het. Met verwysing na die opmer-
king dat hy die langsdienende mi-
nister van finansies was, het die 
huidige voorsitter van Old Mutual 
gesê hy verkies om bloot as Tre-
vor aangespreek te word.

Volgens hom hoop hy dat die ge-
leentheid om “saam te leer” ’n be-
langrike les, naamlik om geleent-
hede met beide hande aan te gryp, 
sal tuisbring. 

“Dit is iets wat nou belangriker 
as ooit vantevore is. Ons bied nie 
net aan julle die geleentheid om ’n 
graad aan ’n universiteit te behaal 
nie, maar wil julle ook met ’n stel 
lewensvaardighede toerus waarop 
julle sal kan voortbou,” het hy ge-
sê.

Manuel het daarop gewys dat 
dit veral belangrik is om die vaar-
digheid te ontwikkel om aandui-
ders langs die pad raak te sien – 
iets wat geleer kan word by mense 
wat die pad al suksesvol gestap 
het. As ’n voorbeeld het hy ver-
wys na twee suksesvolle professio-
nele mense en raadslede van die 
trust wat uit Mitchells Plain kom.

Die betrokkenheid by studente 
eindig ook nie net by finansiering 
nie omdat geld nie die enigste 
ding is wat studente nodig het om 
suksesvol te wees nie, het Manuel 
gesê. Volgens hom is die trust en 
die studente besig om “saam die 
agterstand in lewensvaardighede 
in te haal”. 

Chad Hamner, ’n onderwysstu-
dent in sy eerste jaar aan die Uni-
versiteit van Kaapstad, het dit be-
aam. Hy het verlede jaar matriek 

Beurs-en-rolmodeltrust gee meer as net studiegeld

Leer by diegene wat reeds 
die pad gestap het – Manuel
Toe hy nog minister van finansies was, kon mense begrotingswenke deur die 
sogenaamde Wenke vir Trevor-webwerf aan hom stuur. Noudat hy uit die politiek 
getree het, is dit eerder ’n geval van “Wenke van Trevor” wanneer hy raad uitdeel 
aan studente wat baat vind by die studiefonds wat hy help stig het, skryf KAREN 
PRETORIUS. 

aan die Hoërskool Cedar geslaag. 
Volgens Hamner is die aanpassing 
van hoërskool na universiteit nie 
so moeilik nie, “net anders”.

Onder die ander wenke wat Ma-
nuel met die jong mense gedeel 
het, is dat hulle van mekaar moet 
leer. Volgens hom is daar tans uit-
dagings in die wêreld wat jong 
mense in ’n swakker posisie laat 
vergeleke met hul ouers. 

“Van die grootste uitdagings, 
selfs al is jy al ’n professionele 
mens, is om kwellinge soos ‘waar 
gaan ek bly’, ‘hoe kan ek verblyf 
bekostig’ en ‘hoe kan ek vooruit 
gaan in die lewe’ te oorkom.”

Hy het gevra die studente moet 
terugploeg in hul gemeenskappe, 
en toe meer van sy grootwordjare 

in Kensington vertel terwyl hy 
ook uitgewei het oor die geskiede-
nis van Mitchells Plain en die ont-
staansjare “toe dit net bosse en 
duine” was. 

Baie het al verander sedert die 
trust in die lewe geroep is. Ma-
nuel het dit in 2010 help stig toe 
hy in Mitchells Plain as ’n ANC-
parlementslid ontplooi is. Hoewel 
die trust stewig in Mitchells Plain 
gewortel is en die ontvangers van 
beurse meestal uit die 17 hoërsko-
le in die gebied gekies word, on-
dersteun dit toenemend ook stu-
dente uit omringende woonbuurte 
soos Philippi en Khayelitsha.

In sy spreekbeurt het die mede-
voorsitter van die trust, Jeremy 
Michaels, gesê die beursprogram 
sou teen die einde van die akade-
miese jaar in 2018 al ’n geskatte 
R1,5 miljoen aan studente oorge-
dra het, maar dat dit net ’n deel 
van die trust se doelstellinge is.

“Die trust is ontsettend trots 
daarop dat sedert sy aanvang ons 
minstens 25 studente gehelp het 
om in ’n wye reeks dissiplines te 
gradueer, en ons voorsien dat dit 
aansienlik sal vermeerder omdat 
ons tans reeds ondersteuning op 
verskillende vlakke aan 75 studen-

te voorsien.” 
Keshia Urias van Beacon Valley 

is ’n student in biochemie in haar 
tweede jaar aan die Universiteit 
van Kaapstad. Terwyl sy in ma-
triek aan die Hoërskool Spine 
Road was, het sy van die trust ge-
hoor en die geleentheid aangegryp 
omdat sy die kind van ’n enkel-
ouer is en die geldlas verdere stu-
dies sou bemoeilik. 

Op versoek van haar ma woon 
Keisha nou in ’n universiteitskos-
huis omdat daar geen vervoer tus-
sen haar huis en die universiteit 
is wanneer sy saans moet toetse 
aflê of studeer nie. Hoewel sy ook 
geldelike hulp van die Nasionale 
Studentehulpfonds ontvang, sou 
dit nie genoeg wees om al haar 
uitgawes te dek nie.

“Daar is altyd ’n gaping in die 
finansiering, maar danksy die 
trust hoef ek my nie daaroor te be-
kommer nie,” het sy gesê.

Vir meer inligting oor die Mit-
chells Plain Bursary and Role Mo-
del Trust, gaan na http://
www.mpbursarytrust.org.za 

) Pretorius is ’n vryskutjoernalis wat 
deur die Mitchells Plain Bursary and 
Role Model Trust gekontrakteer is.

Trevor Manuel en van die begunstigdes van die Mitchells Plain Bursary and Role Model Trust maak die naweek 
gereed vir ’n dag van pret by die Kirstenbosch Botaniese Tuin. Foto: SHELLEY CHRISTIANS

‘‘Daar is altyd ’n gaping 
in die finansiering, 
maar danksy die trust 
hoef ek my nie daaroor 
te bekommer nie.

Xander Bylsma in die landdroshof in Vryburg. Hy het skuld ontken nadat hy vroeër ’n bekentenis afgelê het. 
Foto: SIMON SONNEKUS

van openbare vervolging in 
Noordwes, het daarna vir nog ’n 
verrassing gesorg toe hy gesê het 
Bylsma gaan ook gevra word om 
te pleit. “Onskuldig,” het Bylsma 
geantwoord. 

Moolman Wessels, sy proku-
reur, het nie beswaar aangete-
ken nie, maar gesê Bylsma sal 
(vir eers) sy swygreg uitoefen. 
Die moordsaak is na die Noord-
wes-hooggeregshof in Mmabatho 
oorgeplaas, waar Bylsma op 6 
Desember sal verskyn. 

Die verhoor sal waarskynlik 
eers vroeg volgende jaar begin.

Die verwagting was dat 
Bylsma eers op die aanklagte 
teen hom sou pleit nadat hy in 

die Sterkfontein- psigiatriese 
hospitaal in Krugersdorp geëva-
lueer is en die verhoor begin het. 

Die hof het hom in Oktober vir 
30 dae se sielkundige waarne-
ming daarheen verwys, maar 
daar is nog nie ’n bed beskik-
baar nie. 

Smit het gister gesê daar is 
geen aanduiding dat Bylsma nie 
nou die verrigtinge kan verstaan 
nie en dat hy daarom kan pleit. 

“Sy toerekenbaarheid ten tyde 
van die misdrywe moet egter 
nog (in Sterkfontein) bepaal 
word.” 

Volgens Smit is besluit om 
Bylsma nou te laat pleit, sodat 
die saak na die hooggeregshof 

oorgeplaas kan word in die hoop 
dat die beskikbaarheid van ’n 
bed vir hom in Sterkfontein gro-
ter voorkeur sal geniet.

Monté en Mercia Bylsma, Xan-
der se ouers, was gisteroggend al 

vroeg by die hof met klere en 
skoene vir sy verskyning. 

Hy het dit aangetrek net voor-
dat hy van die polisieselle na 
hof B geneem is. 

Mercia het ook ’n Pick n Pay-

sak vol kos vir hom geneem. 
“Ek het alles op sy wenslysie 

gebring – sjokolade, koekies en 
tjippies,” het Mercia gesê. 

Sy het hom agterna in die hof-
gange omarm en teen haar vas-

Susan Cilliers

Die bekentenis wat Xander 
Bylsma vroeër oor die moorde 
op Sharnelle Hough en Marna 
Engelbrecht afgelê het, is moont-
lik in die weegskaal.

Dit kom nadat hy gister in ’n 
verrassende wending in die Vry-
burg-landdroshof skuld ontken 
het aan die moorde op die mei-
sies. Betroubare bronne na aan 
die ondersoek meen dit is ’n 
sterk aanduiding dat die toelaat-
baarheid van die bekentenis, 
asook die uitwysings wat hy op 
die moordtoneel gedoen het, in 
’n binneverhoor tydens die ver-
hoor (later) betwis kan word.

Sharnelle (17), Bylsma se voor-
malige meisie, en Marna (16), sy 
kleinniggie, is op 26 Mei vermoe-
delik verwurg in hul koshuis by 
die Hoërskool Stella in Noord-
wes. Die twee aanklagte van 
moord teen Bylsma (19) is gister 
vir die eerste keer formeel aan 
hom gestel. 

Adv. J.J. Smit SC, direkteur 

gedruk net voordat hy na die po-
lisieselle terug is. 

Sy en Monté was opsigtelik 
emosioneel ná die verrigtinge en 
het net hul koppe geskud op ’n 
vraag of die skielike pleit onver-
wags was. Monté het gesê dit 
maak seer wanneer mense hulle 
oor die moorde uitlaat sonder 
dat hulle weet wat gebeur het. 

“Nie eens ons weet wat gebeur 
het nie.” 

Stefaans Engelbrecht, Marna 
se pa, het die verrigtinge ook by-
gewoon, maar wou nie agterna 
kommentaar lewer nie. 

Sharnelle se ouers, Ronnie en 
Sonja Hough, en stiefma, Anna 
Hough, was nie gister by die hof 
nie omdat hulle net ’n uitstel 
verwag het. 

Ronnie het telefonies gesê hy 
is verbaas dat Xander skuld ont-
ken nadat hy die bekentenis af-
gelê het. 

Volgens kapt. Markus Ferrei-
ra, die ondersoekbeampte, is die 
polisieondersoek afgehandel. 

Daar word nog net gewag op 
die uitslag van DNS-toetse op on-
der meer die tou waarmee Shar-
nelle aan ’n trapreling by die 
koshuis opgehang is, en die lus 
van die handsak wat om Marna 
se nek gevind is. 

Hul moordenaar wou hul dood 
vermoedelik na selfdood laat lyk 
deur die indruk te wek dat hulle 
hulself opgehang het. 

Xander bly in aanhouding in 
die Rooigrond-gevangenis naby 
Mahikeng.

BYLSMA ONTKEN SKULD

Bekentenis dalk in weegskaal
Gevra om 
te pleit 
sodat saak 
kan skuif

Dr. Llewelyn Curlewis, strafregken-
ner aan die Universiteit van Preto-
ria, sê ’n pleit van onskuldig is on-
versoenbaar met ’n bekentenis. 

“Bylsma kan wel sy pleit na 
skuldig verander wanneer die ver-
hoor begin en sy regspan miskien 
behoorlike insae in die dossier ge-
had het. Indien die pleit van on-
skuldig egter bly staan, is die lo-
giese gevolg dat die toelaatbaar-
heid van die bekentenis in ’n 
binneverhoor betwis sal word.”

Curlewis meen dis hoogs onge-
woon en prosedurieel voortydig 
dat Bylsma nou al pleit terwyl nog 
gewag word op die sielkundige 
evaluering of hy toerekeningsvat-

baar was tydens die beweerde 
misdryf. “Die doel met die evalue-
ring is om te bepaal of iemand te-
reg kan staan op misdrywe. Nou-
dat die aanklagte aan Bylsma ge-
stel is en hy onskuldig gepleit het, 
beteken dit hy staan reeds tereg 
op die moordklagte nog voordat 
bepaal is of hy hoegenaamd kan.”

Curlewis sê dit kan allerlei regs-
probleme skep indien bevind word 
Bylsma was nie toerekeningsvat-
baar nie. “Dan het hy reeds on-
skuldig gepleit en sal hy teoreties 
gesproke onskuldig bevind kan 
word sonder ’n verhoor. Dit bete-
ken hy sal nooit weer op die aan-
klagte verhoor kan word nie.”

‘Onversoenbaar’


