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AANGAANDE HIERDIE PAMFLET

Ten einde ordentlik te kan lewe, moet aile
mense huisvesting he en moet hulle huise
voorsien wees van water, sanitasie en
elektrisiteit. Hulle moet ook maklik toegang
he tot werksgeleenthede en skole, met 'n
doeltretfende en bekostigbare
vervoerstelsel. Hulle vullis moet verwyder
word en hulle moet naby
gesondheidsdienste, winkels en sportvelde,
parke en ander ontspanningsfasiliteite
wees. Oaarmoet begraafplase wees waar
hulle gelietdes begrawe kan word.

Om te verseker dat ons begin werk
daaraan om in die mense se behoeftes te
voorsien, moet daar planne wees, en am
hierdie planne in werklikheid om te sit,
moet tondse en owerheidsteun beskikbaar
wees. Daarom is dit belangrik am uit te
vind watter finansiering beskikbaar is
wanneer ons beplan.
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HOEKOM MOET ONS BEPLAN?

Voordat ons u meer vertel oor die
Stellenbosch en Omgewing Substreekplan,
is dit nodig dat ons verduidelik wat
beplanning behels.

Toekomstige harmonie in ons land hang at
van die manier waarop ons die benutting
van hulpbronne soos grand, tinansies,
water ens. beplan.

Wanneer ons beplan, beteken dat besluite
geneem kan word aan die hand van
duidelike langtermyn-doelwitte. Wanneer
die bree gemeenskap by sulke beplanning
betrokke is, beteken dit dat almal betrokke
is by die vasstel van doelwitte en saam
besluite kan neem oar wat in hulle gebied
moet gebeur.

Beplanning probeer am die ontwikkeling
van dorpe en streke te bevorder, sodat die
behoeftes van aile gemeenskappe op die
mees ettektiewe manier aangespreek kan
word. Oit wil verder ekonomiese groei
bevorder terwyl die natuurlike omgewing
beskerm word.
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gebied daardeur geraak word

• hoe u organisasie betrokke kan raak by
die opstel van hierdie plan

• watter kwessies u orqanlsasie kan
oorweeg sodat u 'n inset kan lewer by
die beplanningsproses, en

• hoe die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan inskakel by beplanning vir
die hele Wes-Kaapland.
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Hierdie pamflet vertel u omtrent die
Stellenbosch en Omgewing Substreekplan.
Oit is saamgestel om U organisasie en ander
groepe in die Stellenbosch-omgewing in te lig
oar die plan, en sodat u betrokke kan raak by
die voorbereiding daarvan,

In die pamflet word verduidelik:

• wat beplanning behels en waarom dit
belangrik is

• wat die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan wil bereik en watter
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VVATIS'nSUBSTREEKPLAN?
'n Substreekplan verskil van 'n dorpsplan.

Oorpsbeplanning voorsien 'n gedetailleerde
uiteensetting van waar huise, fabrieke,
winkels, skale, paaie, hospitale en parke
gebou moet word,

'n Substreekplan bevat nie soveel detail
nie. Oit dui nie aan watter grond in 'n dorp
gebruik moet word vir behuising, winkels
en fabrieke nie, tensy hierdie sake van
spesiale belang is vir die streek.

'n Substreekplan het te make met al die
beskikbare grond in 'n streek. Dit is
gemoeid met die verhouding en
verbindinge tussen die dorp en sy
omliggende streek.

Sulke planne maak voorstelle met
betrekking tot die voorsiening van
noodsaaklike infrastruktuur soos die
belangrikste vervoer- en
kommunikasieraetes, die grootmaat
voorsiening van water, elektrisiteit en ander
dienste. Hulle identifiseer ook
ontspanningsplekke en natuurgebiede,
gebiede wat boumateriaal en
energiebronne vir die darpe kan voorsien
en breedweg maniere om informele handel
en vervaardiging te bevorder.

'n Substreekplan dui aan watter grond
benut kan word vir stedelike ontwikkeling,
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en watter grond opsy gesit moet word vir
boerdery of natuurbewaring. Dit stel veer
watter gebiede opgegradeer moet word,
hoe ekonomiese aktiwiteite gestimuleer
kan ward en hoe die verskillende dele van
die substreek beter met mekaar verbind
kan word.

'n Substreekplan het twee dele:

• 'n geskrewe verslag waarin die
oorhoofse doelwitte en beleidsrigtings vir
ontwikkeling in 'n substreek uiteengesit
word. Oit kan ook voorstelle maak oor
hoe die doelwitte en beleide
ge'lmplementeer kan word; en

• 'n reeks kaarte met uiteensetting van die
verskillende maniere waarop beskikbare
grand benut kan word.

Om ten volle in werking gestel te word
moet 'n substreekplan aanvaar word deur
6f die provinsiale 6f die streekvlak van
regering. Selfs al word dit nie amptelik
aanvaar nie, dien dit as riglyn vir plaaslike
owerhede en andere in die streek am
ontwikkeling te bestuur en verskillende
stukke grond vir verskillende gebruike in te
deel.



WAT IS DIE DOELSTELLINGS VAN DIE PLAN?

Die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan wil riglyne voorsien vir
toekomstige ontwikkeling in u substreek.
Dit sal veral fokus op hoe grond gebruik
moet word.

Dit sal aantoon watter soort ontwikkeling
nodig is en waar dit moet plaasvind: of
spoorlyne, paaie, nuwe dorpsgebiede,
nywerheidsgebiede, stortingsterreine,
begraafplase en ander belangrike fasiliteite
nodig is en waar hulle gelee moet wees.
Die plan moet oak aandui watter grand
bewaar moet word, waarheen dorpe
behoort te groei, en watter behoefte daar
bestaan vir dienste soos water, elektrisiteit
en riolering. Verder kan die plan oak aan
die hand doen hoe die voorstelle
gerealiseer kan word.

Wat kan die plan nie bereik nie?

Beplanning kan aileen vrugte afwerp as
besluitnemers bereid is am die advies van

die beplanners te volg en besluite te neem
oar waar fasiliteite voorsien en investering
aangemoedig moet word. Die sukses van
beplanning is verder afhanklik van die
steun van die gemeenskap en die mate
waarin hulle behoeftes in ag geneem is.
Beplanners kan S8 waar dorpe uitgebrei
kan word of nuwe dorpsgebiede aanqele
kan word, en kan voorstel watter grand
daarvoor geskik is. Hulle kan die
uitbreidings egter nie self bou nie - die
betrokke owerhede moet dit doen.

'n Plan is oak geen waarborg dat
investering deur die privaatsektor gaan
volg nie - dit voorsien net 'n raamwerk
waarbinne ontwikkeling kan plaasvind.

Die plan kan nie gemoeid wees met
alledaagse administrasie en bestuur soos
meterlesings of die verspreiding van
vullisdromme nie.

WIE DOEN DIE BEPLANNING?

Hoewel die plan deur die Wes-Kaapse
Streeksdiensteraad geloods is, sal dit
voorberei word in samewerking met soveel
plaaslike organisasies en groepe moontlik.
Een van hierdie is die Stellenbosch
Gespreksforum, wat bestaan uit die meeste
verteenwoordigende groepe in
Stellenbosch, insluitende
gemeenskapsorganisasies, die
Munisipaliteit Stellenbosch,
belastingbetalersverenigings en
sakeverenigings. Ons wil oak mense en
groepe betrek wat nie Iede is van hierdie
Forum nie.
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Ons hoop dat daar 'n loodskomitee,
verteenwoordigend van al hierdie groepe,
saamgestel kan word om die projek te
bestuur en ontwikkel. Dit sal verseker dat
die plan in die behoeftes van die plaaslike
gemeenskappe voorsien.

Konsultante is deur die Wes-Kaapse,
Streeksdiensteraad aangestel om die plan
voor te berei. Hulle is van die firmas:

• Dennis Moss Vennootskap (Argitekte,
Stads- en Streekbeplanners), en

• Zille Shandler Vennote (Openbare
deeIname-fasiIiteerders)



HOE KAN U OF U ORGANISASIE BY DIE PLAN
BETROKKE RAAK?

Vir die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan om 'n effektiewe
beplanningsmiddel te wees, moet dit die
belange en bekommernisse van almal wat
in die substreek woon, reflekteer. am dit te
bereik, is die beplanners verbind tot 'n
maksimum van
gemeenskapsbetrokkenheid by elke fase
van die beplanningsproses.

Dit is belangrik dat u organisasie betrokke
raak in die voorbereiding van die plan.

Die beplanners wil deur u, u organisasie en
ander organisasies se betrokkenheid:

probleme en kwessies identifiseer wat
deur die plan aangespreek moet word,
ten einde die beplanningsproses duidelik
te maak

• ooreenkom op doe/stellings en mikpunte
vir ontwikkeling en natuurbewaring in die
Stellenbosch substreek

beleidsrigtings en strategies formuleer
waardeur die ooreengekome doelwitte
bereik kan word en

• die beleidsrigtinge en strategies waarop
ooreengekom is, monitor en bywerk.
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WATIER GEBIED SAL DEUR DIE STELLENBOSCI-I EN
OMGEWING SUBSTREEKPLAN GERAAK WORD?

Die kaart toon die voorgestelde gebiede wat deur die plan gedek sal word.

Dit sluit in Stellenbosch en die omliggende distrikte Koelenhof, Simonsberg, Devonvale,
Bottelary, Lyndoch, Faure en die Blaauwklippen-omgewing. Die dorpsgebiede wat in hierdie
substreek val is Pniel, Johannesdal, Jamestown en Kylemore.

2 KILOMETRES



WAT IS DIE GELEENTHEDE, PROBLEME EN
VRAAGSTTJKKE IN DIE SUBSTREEK?

Ons wil he u organisasie moet die
geleenthede, probleme en vraagstukke wat
deur die plan aangespreek moet word,
oorweeg. Vraagstukke wat uiters belangrik
is vir toekomstige ontwikkeling in die
substreek is onder andere:

Landbou-ontwikkeling

Die landbousektor is van redelik groat
belang in hierdie substreek, en verskaf
ongeveer 25 persent van die
werksgeleenthede in die omgewing en 'n
kwart van aile landbouprodukte in die
Wes-Kaap. Aangesien die bevolking van
die Kaapse Metropolitaanse gebied na
verwagting binne drie dekades gaan
verdubbel, bestaan die moontlikheid egter
dat landbougrond deur nuwe nedersettings
verswelg kan raak. Die plan moet dus kyk
na maniere om landbougrond te bewaar en
te ontwikkel sodat almal in die streek
daaruit voordeel kan trek.

Indien lede van minder bevoorregte
gemeenskappe byvoorbeeld toegang het
tot landbougrond, sou dit kon help met
werkverskaffing en sosiale opheffing.

Kwessies wat ondersoek kan word is onder
meer:

• finansiele bystand vir die landbousektor;

• hoe om toegang te verskaf tot nuwe
tegnologie en die modernste
landboumetodes sodat boerdery verbeter
kan word;

• hoe om die benutting van skaars water
veral vir besproeiing te verbeter; ook hoe
om die besoedeling van riviere en
damme te voorkom;

• hoe om die natuurlike omgewing te bewaar
en verdere gronderosie te voorkom;

• die identifisering van gebiede geskik vir
intensiewe klein boerdery of marktuine;

8

• die ontwikkeling van die beste markte;
behoort daar een sentrale mark te wees
vir vrugte en groente uit die omgewing,
of 'n stelsel van markafsetgebiede deur
die streek; en

• die beheer van stedelike ontwikkeling
sodat dit nie die vrugbare landbougrond
in die omgewing verswelg nie.

Verstedeliking

Met die verwagte groei van die bevolking in
die substreek van ongeveer 90 000 in 1992
tot ongeveer 130 000 mense teen 2010, sal
daar 'n toenemende vraag wees na
behuising sowel as gesondheids-,
opvoedkundige en welsynsdienste.

Behuising en stedelike ontwikkelinq

Ongeveer 12 000 nuwe huise sal teen
2010 in die omgewing nodig wees, die
meeste daarvan deur die behoeftigste deel
van die gemeenskap. Vrae wat onder
andere aandag sal moet geniet, is:

• waar kan openbare behuisinqsprojektc
aangepak word sodat die bestaande
infrastruktuur benut kan word en vrye
toegang tot werksgeleenthede en sosiale
dienste moontlik is;

• watter soort openbare behuisingsprojekte
moet daar in die gebied kom; wil mense
byvoorbeeld gedienste erwe he of
klaargeboude huise;

• wat moet skuiling of behuising kos;

• watter soort eiendomsreg moet verskaf
word;

• behoort digter behuisingsontwikkeling in
bestaande woongebiede toegelaat word
sodat landbougrond en natuurlike
gebiede bewaar kan word; en

• waar moet kleiner besighede en die
informele sektor geakkommodeer word?



Vervoer

Aangesien baie inwoners nie oar hul eie
vervoer beskik nie, is die openbare
vervoerstelsel uiters belangrik. Oorweging
moet geskenk word aan die verbetering
van die openbare vervoerstelsel, die
moontlike effek van besoedeling en die
dravermos van die paaie.

Dienste

Kwessies wat aandag vra, sluit in:

• die tekort aan basiese dienste vir
informele behuising en hostelle

• betel' maniere am grootmaat riool,
stormwaterdreinering en ander fasiliteite
te benut.

Sosiale en opvoedkundige fasiliteite

Stellenbosch het 'n goed ontwikkelde
infrastruktuur met instellings soos die
Universiteit van Stellenbosch, die Tegniese
Kollege en teaters wat mense ook van
buite die streek bedien. Die behoeftes van
die minder bevoorregte inwoners van die
Stellenbosch substreek word egter nie
voldoende aangespreek nie. In die lig
hiervan moet ondersoek gedoen word na:

• die behoeftes van mense in
agtergeblewe gebiede

• maniere am die wanbalans in hulpbronne
tussen die verskillende gemeenskappe
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aan te spreek; dit mag insluit oorweging
aan die beste maniere am bestaande
opvoedkundige, kulturele en
sport-fasiliteite te benut

Toerisme

Die wonderlike natuurskoon in die gebied
random Stellenbosch en die historiese
karakter van die dorp is aantreklik vir
toeriste. Toerisme kan aansienlik uitgebrei
word, maar dan slegs as die natuurlike
omgewing en die historiese geboue van die
dorp en plase van die omgewing bewaar
en ontwikkel word.

Maniere om toerisme te ontwikkel moet
ondersoek word. Daar is byvoorbeeld 'n
tekort aan sekere soort akkommodasie,
soos jeugherberge.

Die natuurlike omgewing

Stellenbosch en die omliggende gebied het
'n unieke omgewing. Vrae wat oorweging
verdien, sluit in:

• Hoe om die fynbos-plantegroei, wat tot
die rykste Blomkoninkryk in die wereld
behoort, te beskerm en te beheer; die
fynbos, uniek aan die Kaap, is waardevol
as aantrekkingskrag vir toeriste, en tog
word dit bedreig deur boerdery,
indringerplante en stedelike ontwikkeling

• die voorkoming van besoedeling van die
omgewing, insluitende die Eersterivier



DIE PROSES

Die inwoners van Stellenbosch en
omstreke moet betrokke wees by die
proses sodat die plan hulle behoeftes en
belange kan verteenwoordig. Ons hoop dat
'n loodskomitee, verteenwoordigend van
die belangrikste liggame en organisasies in
die lewe geroep kan word om die proses te
lei.

Vergaderings en werkswinkels sal
georganiseer word om die mense van die
gebied te betrek by die beplanning. Hierdie
byeenkomste sal meer inligting omtrent die
beplanningsproses verskaf, en die
beplanners in staat stel om hulle te laat lei
deur die standpunte en wense van die
gemeenskap.

Die gemeenskap sal verder op hoogte
gehou word deur middel van plaaslike
nuusblaaie, en gevra word om insette te
lewer.

VORDERING TOT OP
DATUM

Om die voorbereiding van die
Substreekplan te bevorder, doen die
beplanners aanvanklike ondersoek na die
geografie en sosio-ekonomiese
samestelling van die substreek, die
bestaande infrastruktuur, sowel as die
beperkinge op en geleenthede tot
ontwikkeIing.
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ONS STREEI(

KOM OMS BEPLAM

-
SAAM!

DIE GROTER PRENTJIE:
DIE METROPOLITAANSE

ONTWIKKELINGSRAAMWERK

Die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan wat deur die Wes-Kaapse
SDR geYnisieer is, word voorberei binne 'n
bresr konteks.

Effektiewe beplanning vir die Stellenbosch
substreek moet inskakel by
ontwikkelingsplanne vir die omliggende
gebiede, en vir die Wes-Kaap in die geheel.

Ontwikkelingsdoelwitte en strategies vir die
Wes-Kaapstreek (insluitende die
Stellenbosch substreek) moet uiteengesit
word in die Metropolitaanse
Ontwikkelingsraamwerk (MOR).

Die Stellenbosch en Omgewing
Substreekplan sal voorberei word binne die
konteks van die MOR. Die MOR sal
binnekort gefinaliseer word in samewerking
met aile hoofspelers in die streek.

Belangrike Wes-Kaapse organisasies en
owerhede is betrokke by die voorbereiding
van die MOR. Dit word gedoen deur hulle

betrokkenheid by die Wes-Kaapse
Ekonomiese Ontwikkelingsforum (WKEOF).

Die WKEOF verenig die vernaamste
belangegroepe in die Wes-Kaap - sentrale
en plaaslike owerheidstrukture,
gemeenskaps- en politieke organisasies,
privaatsektor- en arbeidsorganisasies en
dienste-, omgewings-, ontwikkelings- en
finansieringsorganisasies. Dit is die taak
van die WKEOF om konsensus tussen
hierdie Iiggame te bewerkstellig omtrent
beplanning en ontwikkeling.

'n Belangrike element van die MOR is 'n
stel Tussentydse Beginsels vir Beplanning
en Ontwikkeling. Die Tussentydse
Beginsels voorsien 'n raamwerk vir
korttermyn-besluite voordat die MOR
gefinaliseer word. Die Stellenbosch en
Omgewing Substreekplan word voorberei
binne die raamwerk van die Tussentydse
Beginsels.
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Vir bykomende inligting en dokumentasie, kontak asseblief:

• Dennis Moss van Dennis Moss Vennootskap by 887 0124

• David Shandler van Zille Shandler Vennote by 448 3037
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