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Inwoners van Hazelwood is ontsteld oor die restaurante en koffiewinkels by The Village wat sypaadjies heeltemal versper. Restavrantgangers parkeer hul motors ook op sypaadjies
aangesien daar nie parkering aangebring is nie.

TheVillagemoet dalksluit
Sylviavan Zyl

’ N Regsaksie deur die eien-
domsontwikkelaar Atter-
bury en beswaarde in-

woners van Hazelwood, in die
ooste van Pretoria, kan dalk
daartoe lei dat restaurante by
The Village in die nabye toekoms
moontlik hul deure moet sluit.

The Village bestaan uit meer
as 20 restaurante en koffiewin-
kels.

Met dié regsaksie wil Atterbu-
ry en inwoners 'n einde bring
aan die beweerde ongereguleerde
handel en onwettige ontwikke-
ling by The Village.

Volgens Francois de Wet,
woordvoerder van die Hazel-
wood-huiseienaarsvereniging,
leef hulle in 'n raserige gemors
van vet en olie wat uit die restau-
rante se kombuiswaaiers blaas
en in hul agterplase neerreën.

"Die toename in verkeer en te
min parkering, vullisreuke vanaf

die vullisdromme wat nie be-
hoorlik geseël is nie en harde
musiek uit oop luidsprekers laat
in die nag maak dit vir ons on-
draaglik," sê De Wet.

Hy meen nuwe strukture word
gebou sonder dat die nodige ont-
wikkelingsregte ingestel is en
volgens hom is geen van die bou-
planne dus goedgekeur nie.

"Die stadsraad doen niks om
dit te keer nie. Daar steek ook
geen waarheid in die stories dat
'n nuwe parkeergarage gebou sal
word om die parkeerkrisis op te
los nie. Geen planne is goedge-
keur nie en daar was geen aan-
soeke tot hersonering nie, wat
die eerste stap sou wees. Dit is al-
les lugkastele," sê hy.

Atterbury het onlangs miljoene
belê in die opgradering van Ha-
zelwood se padinfrastruktuur
rondom hul nuwe ontwikkeling,
The Club-winkelsentrum.

Volgens Louis van der Watt,
uitvoerende hoof van Atterbury,

is die onwettige ontwikkeling by
The Village 'n verontagsaming
van die wet en rede tot groot
kommer.

"Ons het R360 miljoen bestee
om parkeergarages te bou soos
verplig deur die metro. Ons moes
'n verdere R16,5 miljoen bestee
aan pad-, riool-, elektriese en
stormwater-opgraderings. Dit is
nie regverdig dat ons al hierdie
goed moes doen en iemand an-
ders kom net weg daarmee son-
der om 'n sent aan infrastruk-
tuur te bestee nie.

"As bure van The Village, wat
daarin belê om van Pretoria 'n
wêreldklasstad te maak en wat
reeds dekades lank terugploeg in
die stad, het ons 'n verantwoor-
delikheid om ons stem dik te
maak en te help om hierdie po-
tensiële krisis op ons drumpel af
te weer," sê Van der Watt.

Nog 'n aantyging teen die res-
taurante by The Village was dat
hulle nie oor die nodige drankli-

sensies beskik nie.
Izelle Lemue, woordvoerder

van die beslote korporasie Tytlos
Properties, aan wie The Village
behoort, sê egter dat die aanty-
gings deur Atterbury en inwo-
ners dat daar geen sonering vir
die huidige grondgebruike is nie,
is verkeerd.

"Die hersoneringsaansoeke is
nie teengestaan nie en ons glo
dat dit dus uiters onvanpas is vir
die inwoners om op hierdie sta-
dium te kla oor restaurante wat
in die omgewing gevestig is. Dít
nadat hulle bewustelik gekies het
om hulle nie te verset teen die
aanvanklike aansoeke nie. Ons
het 'n voorstel vir 'n moontlike
oplossing vir die dispuut met die
aansoekers, maar dit sal eers
goedgekeur moet word deur die
owerhede."

Sy sê verder dat alle hersone-
ring inderdaad geproklameer is.
Die huidige dispuut gaan oor die
implementering van die voor-

waardes waaronder die hersone-
ring toegestaan is en dit verwys
spesifiek na die voorsiening van
parkering.

"Laasgenoemde is die werklike
onderwerp van die geskil in die
hooggeregshof en omdat die saak
sub judice is, verkies ons om nie
verder in gesprek te tree nie."

Volgens Sam Mgobozi, woord-
voerder van die burgemeester,
het hulle verskeie klagtes, inslui-
tend dié van Atterbury, ontvang
oor The Village.

"Die stad het verskeie oortre-
dingskennisgewings aan die eie-
naar van die betrokke eiendom-
me beteken vir beide die oortre-
ding van grondgebruik en
bouregulasies."

Mgobozi sé die Tshwane-metro
het sy prokureur opdrag gegee
om 'n hofinterdik teen Tytlos
Properties te kry om die onwetti-
ge gebruik van die eiendomme te
staak en ook om die onwettige
strukture moontlik te sloop.


