
 1 

SWARTLAND MUNISIPALITEIT 
VERORDENING INSAKE MURE EN HEININGS 

 
Kragtens die bepalings van artikel 156 van die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika, 1996, bepaal die Swartland Munisipaliteit soos volg:- 
 
INHOUDSOPGAWE 
1. Definisies 
2. Beginsels en doelstellings 
3. Toepassing 
4. Goedkering vir oprigting van mure en heinings 
5. Hoogte van mure en heinings  
6. Materiaal van mure en heinings  
7. Steunpilare en kolomme 
8. Skoonvlakkige mure en heinings 
9. Vervalle en onooglike mure en heinings 
10. Nakoming en afdwining 
11. Slopingsbevel 
12. Waarmerking en betekening van dokumente en kennisgewings 
13. Strafbepalings 
14. Appèl 
15. Vrystellings 
16. Skakelforums in gemeenskap 
17. Herroeping van verordeninge 
18. Kort titel en inwerkingtrede 
 
1. Definisies 
In hierdie verordening, geniet die Engelse teks voorrang in die geval van ’n 
teenstrydigheid tussen die verskillende tekste, en tensy dit uit die samehang anders 
blyk, het die volgende woorde die volgende betekenisse: 
“eienaar” beteken- 
            (a) die eienaar van die grond, gebou of perseel; of 

(b) die persoon of okkupeerder in beheer van die grond, gebou of perseel 
of enige persoon wat die reg het om die grond te gebruik of die reg 
daartoe gehad het op die tydstip toe die situasie ontstaan het. 

"grens" ten opsigte van ’n grondeenheid, beteken dit een van die kadastrale lyne wat 
die grondeenheid van ’n ander grondeenheid of openbare pad of straat onderskei; 
“die Wet” beteken die Wet op Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde, 1977 (Wet 
103 van 1977) en enige Regulasies ingevolge daarvan afgekondig; 
“grondvlak” beteken die natuurlike vlak van die grond, behalwe waar sodanige vlak 
versteur is, in welke geval die straatvlak as die grondvlak beskou moet word; 
 “herstel” dra die betekenis wat ingevolge die Wet op Heinings, 1963 (Wet 31 van 
1963) daarin toegeskryf word. 
“muur” beteken enige muur, heining of ringmuur opgerig op of langs die grens van 
eiendom en enige ander struktuur, insluitend, maar nie beperk nie tot 
sekuriteitstoestelle, byvoorbeeld skerp punte, elektriese heining, doring- of 
lemmetjiesdraad wat daaraan of daarop aangebring is; 
"munisipaliteit" beteken die Swartland Munisipaliteit wat ingevolge Artikel 12 van 
die Wet op Munisipale Strukture, 117 van 1998, daargestel is en sluit alle politieke 
strukture, politieke ampsdraers, raadslede, behoorlik gemagtigde agente of alle 
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werknemers in wat ingevolge hierdie verordening optree uit hoofde van ’n 
bevoegdheid wat by die munisipaliteit berus en aan sodanige politieke struktuur, 
politieke ampsdraer, raadslid, agent of werknemer gedelegeer of gesubdelegeer is; 
“openbare grond” beteken enige grond waarvan die eienaarskap by die munisipaliteit 
berus; 
“oprig’ sluit in om te veroorsaak, toe te laat of toe te stem dat iets opgerig word; 
“struktuur” benewens die gewone betekenis sluit dit ook in ’n stelsel van 
konstruksie elelmente en komponente van enige muur, heining of pilaar in; 
“wysig” beteken om te veroorsaak, toe te laat of toe te stem dat iets gewysig word; 
 
2. Beginsels en doelstellings 
Die munisipaliteit is bewus van sy plig om ’n veilige en gesonde omgewing te 
voorsien en reguleer gevolglik in hierdie verordening mure en heinings met die doel 
om inwoners en besoekers aan die gebied te beveilig. 
  
3. Toepassing 
(1) Hierdie verordening is van toepassing in die regsgebied van die 
munisipaliteit, insluitend privaat residensiële ontwikkelings met of sonder 
beheerde toegange insoverre die bepalings van hierdie verordeninge nie 
teenstrydig is met die voorwaardes van hersonering op sodanige ontwikkeling 
opgelê ingevolge die munisipaliteit se Sonering Skemaregulasies nie. 
 
(2) Onderworpe aan die bepalings van die die Sonering Skemaregulasies van die 
munisipaliteit, is die bepalings van hierdie verordening, ten aansien van elektriese 
heinings, doringdraad en lemmetjiesdraad, nie van toepassing op grond wat vir 
landboudoeleindes gesoneer is nie, behalwe indien sodanige elektriese heining, 
doringdraad- of lemmetjiesdraad opgerig is op die grens tussen die landbougrond en 
openbare grond of residensiële persele wat deel uitmaak van enige dorpsgebied soos 
aangedui op ’n algemene plan goedgekeur deur die Landmeter Generaal. 
 
4. Goedkeuring vir die oprigting van mure of heinings 
(1) Niemand, mag, sonder die toestemming van die munisipaliteit, ’n muur of 
heining op die grens van ’n perseel oprig nie. 
(2) Die bepalings van subartikel (1) geld nie ten opsigte van ‘n heining of muur 
wat op landbougrond opgerig word, waar sodanige landbougrond nie aan ‘n 
dorpsgebied of openbare grond grens nie. 
(3)  ’n Persoon wat by die munisipaliteit aansoek doen om goedkeuring om ’n 
muur of heining op te rig, moet planne indien, geteken volgens die skale 
voorgeskryf in die Wet, waarop duidelik aangetoon word die ligging van die erf, 
die fondamente, die boumateriaal wat gebruik gaan word en die boumetode, asook 
die afmetings van die voorgestelde muur of heining. 
(4) Indien die munisipaliteit toestemming weier, moet skriftelike redes 
daarvoor voorsien word. 
 
5. Hoogte van mure en heinings 
(1)      (a) Die hoogte van enige muur of heining geleë op straatgrense of 

aangrensend aan openbare grond mag nie die afmetings soos 
bepaal in Tabelle 17 of 18 van Deel K van SANS 10400, 
oorskry nie-; 
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         (b) Mure of heinings wat uit materiaal bestaan wat nie in die tabelle genoem 
in paragraaf (a) gelys is nie, mag nie ’n  hoogte van 2,1 meter oorskry 
nie. 

 (2) ‘n Elektriese heining, reling of ander elektriese versperring mag nie op ’n 
grens opgerig word nie tensy-  

(a) dit opgerig is bo-op ’n muur wat minstens 1,8m hoog is en van baksteen,  
sement, beton of soortgelyke materiaal gebou is nie; en 

(b) dit voldoen aan die Regulasies insake Elektriese Masjinerie, soos 
gepubliseer in Goewermentskennisgewing R1593, gedateer 12 Augustus 
1988;  

(3) ‘n Doringdraad heining, reling, of ander versperring met lang spykers of ander 
skerp of gepunte uitsteekstels moet op ’n muur van minstens 2 meter in hoogte 
opgerig word. 
(4) Die hoogte van mure en heinings word gemeet vanaf die vlak van die 
sypaadjie of as daar nie ’n sypaadjie is nie, die natuurlike vlak van die grond buite 
die eiendom naaste aan sodanige muur of heining. Indien die grondvlak in die 
lengte van die muur val, mag die hoogte van die muur of heining aan weerskante 
van die val nie die toelaatbare hoogte oorskry nie en mag dit met trappies gebou 
word, in welke geval dit met gelyke trappies tussen pilare (waar nodig) wat so 
min as moontlik van die gemiddelde toelaatbare hoogte afwyk, gebou moet word. 
 
6. Materiaal van mure en heinings 
Mure en heinings geleë op straatgrense of grense aangrensend aan 
openbare grond, mag net uit die volgende materiaal bestaan - 

(a) sierstene met siersteenafwerking;  
(b) gepleisterde en geverfde baksteenwerk of gesaksmeerde of 

sement afgewerkte baksteenwerk;  
(c) gepleisterde en geverfde betonblokwerk of gesaksmeerde of 

sement afgewerkte betonblokwerk;  
(d) dekoratiewe baksteenblokke;  
(e) voorafvervaardigde betonpanele,  
(f) gegalvaniseerde of plastiekbedekte maasdraad; 
(g) houtheinings wat uit behoorlik verwerkte timmerhout bestaan, 

alleenlik soos goedgekeur deur die bou- beheerbeampte;  
(h) smee-ysterwerk of vertikale staal relings; of 
(i) enige ander materiaal wat aan die spesifikasies of vereistes van die 

munisipaliteit voldoen. 
 

7.         Steunpilare en kolomme 
Waar steunpilare en kolomme van baksteen, klip, beton of soortgelyke 
materiaal deur die munisipaliteit vereis word ten einde stabiliteit te 
verseker, moet die grootte en spasiëring wees ooreenkomstig die 
vereistes van die munisipaliteit. 
8. Skoonvlakkige mure en heinings 
Alle mure en heinings moet in ooreenstemming met die bepalings v a n  
artikel 6 skoonvlakkig wees aan die kant van die  straat en aangrensende 
openbare grond. 
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9. Vervalle en onooglike mure en heinings 
(1) ‘n Persoon wat toestemming ingevolge artikel 4 verkry het, of wat die eienaar 
van ‘n bestaande heining is, moet toesien dat die muur of heining in goeie toestand 
onderhou word. 
(2) Nieteenstaande die bepalings van die Wet op Heinings, (Wet 61 van 1963), is 
die eienaar van landbougrond waarop ‘n muur of heining opgerig is wat grens aan ‘n 
dorpsgebied of openbare grond, verantwoordelik vir die instandhouding van sodanige 
muur of heining. 
 
(3) Niemand mag – 

(a) sonder die skriftelike toestemming van die munisipaliteit ’n heining 
waarvoor toestemming ingevolge subartikel (4) verleen is, afbreek, dit 
verander of beskadig nie; 

            (b)    toelaat dat enige heining in ’n swak toestand verval, onooglik raak of ’n 
gevaar inhou vir ’n peroon of eiendom nie; of 

(c)  enige plakkate of soortgelyke kennisgewings op ’n muur of heining 
aanbring of toelaat dat dit daarop aangebring word of enigiets daarop 
teken of aanwend nie, tensy dit ingevolge enige ander verordening van 
die munisipaliteit gedoen word. 

 
10. Nakoming en afdwinging 
(1) Die munisipaliteit mag, waar dit blyk dat in die belang van veiligheid– 

(a) ‘n muur of heining opgerig of herstel moet word, die eienaar of 
okkupeerder op wie se perseel sodanige heining opgerig of herstel 
moet word, opdrag gee om sodanige stappe te doen soos voorgeskryf 
in die kennisgewing; of 

(b) die hoogte van ’n muur of heining op ’n straathoek verminder moet 
word, die eienaar of okkupeerder van die eiendom skriftelik gelas om 
die hoogte van sodanige muur of heining te verminder tot ’n hoogte 
wat in sodanige kennisgewing gespesifiseer word. 

(2) Wanneer ’n persoon ’n bepaling van hierdie verordening oortree, mag die 
munisipaliteit ’n kennisgewing van nakoming op die betrokke persoon dien om 
regstellende stappe te neem. 
(3) Die kennisgewing van nakoming moet die volgende bevat –  
 (a) die naam en woon- of posadres van die verantwoordelike persoon; 
 (b) die vereiste waaraan nie voldoen is nie; 

(c) maatreëls wat vereis word om die situasie reg te stel; 
(d) dat die persoon die maatreëls binne ’n voorgeskrewe tydperk moet tref 

ten einde die kennisgewing na te kom en die maatreëls voor ’n 
gespesifiseerde datum voltooi; en 

 (e) die reg om appèl aan te teken, soos vervat in artikel 14. 
 (4) Die munisipaliteit mag sodanige maatreëls tref as wat hy nodig ag om die 
situasie reg te stel, met inbegrip van die verkryging van ’n slopingsbevel van ’n 
bevoegde hof en die koste verbonde daaraan verhaal van die eienaar of okkupeerder 
van die eiendom. 
(5) Die munsipaliteit mag enige amptenaar aanwys om die implementering en 
afdwinging van hierdie verordening te administreer. 
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11. Slopingsbevel 
(1) ‘n Persoon aan wie ’n slopingsbevel beteken is, moet die muur of heining 
sloop en die materiaal verwyder. 
(2) Indien die munisipaliteit dit sloop, mag dit die materiaal verwyder en met al 
die materiaal of ’n deel daarvan wegdoen by wyse van openbare veiling of openbare 
tender. 
(3) Die munisipaliteit mag die koste van enige afbreek, verwydering of sloping 
aftrek van die opbrengs verkry uit enige verkope van materiaal en sal die 
oorblywende bedrag betaal aan die eienaar of okkupeerder van die eiendom. 
 
12. Waarmerking en betekening van kennisgewings en ander dokumente 
(1) ‘n Bevel, kennisgewing of ander dokument wat waarmerking vereis moet 
behoorlik deur die munisipaliteit onderteken wees. 
(2) Enige kennisgewing of ander dokument wat op ’n persoon beteken word, word 
geag beteken te wees indien dit beteken is ooreenkomstig artikel 115(1) van die Wet 
op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000 (Wet 32 van 2000). 
(3)       Betekening van ’n afskrif sal geag wees betekening van die oorspronklike. 
(4) Enige regsproses is effektief en voldoende op die munisipaliteit beteken 
wanneer dit afgelewer word by die munisipale bestuurder of ’n persoon aanwesig in 
die munisipale bestuurder se kantoor. 
 
13. Strafbepalings 
(1) ‘n Persoon pleeg ’n misdryf indien hy of sy- 

(a) ‘n gemagtigde amptenaar hinder of teenstaan in die uitvoering van sy of 
haar pligte; 

(b)     voorgee om ’n amptenaar te wees; 
(c) valse of misleidende inligting verskaf op versoek van ’n gemagtigde 

beampte; of  
(d)    versuim om aan ’n versoek van ’n gemagtigde beampte te voldoen. 

(2) ‘n Persoon wat enige bepaling van hierdie verordening oortree of versuim om 
aan ’n kennisgewing uitgereik ingevolge artikel 10 te voldoen, pleeg ’n misdryf en 
kan by skuldigbevinding – 

(a) ‘n boete of gevangenisstraf opgelê word, of sodanige boete of 
gevangenisstraf, of beide sodanige boete en sodanige gevangenisstraf; en 

           (b) in die geval van ’n voortgesette misdryf, ’n bykomende boete of ’n 
bykomende tydperk van gevangenisstraf of sodanige bykomende 
gevangenisstraf sonder die opsie van ’n boete of beide sodanige 
bykomende boete en gevangenisstraf vir elke dag waarop sodanige 
misdryf voortduur; en 

          (c) ‘n verdere bedrag gelyk aan enige koste en uitgawes wat die hof bevind 
deur die munisipaliteit aangegaan is weens sodanige oortreding of 
versuim. 

 
14. Appèl 
Iemand wie se regte geraak word deur ’n besluit wat deur die munisipaliteit 
gedelegeer is, mag ingevolge Artikel 62 van die Wet op Plaaslike Regering : 
Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 teen die besluit appèl aanteken by wyse van 
skriftelike kennisgewing van die appèl en die redes daarvoor aan die Munisipale 
Bestuurder binne 21 dae van die datum van kennisgewing van die besluit. 
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15. Vrystellings 
(1) Enigiemand mag skriftelik by die munisipaliteit aansoek doen om vrystelling 
van enige bepaling van hierdie verordening. 
(2) Die munisipaliteit mag –  

(a) skriftelik vrystelling verleen en die tydperk waarvoor sodanige 
vrystelling verleen word, bepaal en vasstel; 

(b) enige vrystelling of voorwaarde in ’n vrystelling wysig of kanselleer; 
of 

 (c) weier om vrystelling toe te staan. 
(3) ‘n Vrystelling tree nie in werking voordat die aansoeker skriftelik onderneem 
het om te voldoen aan die voorwaardes wat deur die munisipaliteit opgelê word nie; 
met dien verstande verder dat indien die aansoeker met die betrokke aktiwiteit begin 
voordat sodanige onderneming aan die munisipaliteit voorgelê is die vrystelling 
verval. 
(4) Indien daar nie aan ’n voorwaarde van ’n vrystelling voldoen is nie, verval die 
vrystelling onmiddellik. 
 
16. Skakelforums in gemeenskap 
(1) Die munisipaliteit mag een of meer skakelforums in ’n gemeenskap stig vir die 
doel om gemeenskapsdeelname te verkry in die aangeleenthede wat in hierdie 
verordening behandel word.  
(2) ‘n Skakelforum kan uit die volgende bestaan – 

(a) ‘n lid of lede van ’n belangegroep, of ’n persoon wat geraak word; 
 (b) ‘n aangewese beampte of beamptes van ’n munisipaliteit; en 
 (c) ‘n raadslid. 
(3)  Die munisipaliteit mag, wanneer ’n aansoek om toestemming, ’n permit of 
vrystelling ingevolge hierdie verordening oorweeg word, om die inset van ’n 
skakelforum vra. 
(4) ‘n Skakelforum of enige persoon bedoel in subartikel (2) mag op sy of haar eie 
inisiatief ’n inset aan die munisipaliteit lewer vir laasgenoemde se oorweging. 

 
17. Herroeping van verordeninge 
Die Verordening insake Beheer oor Grensmure en Heinings op Straatgrense en 
Openbare Oopruimtes afgekondig in Provinsiale Koerant No. 6067 van 19 September 
2003 word hiermee herroep. 
 
18. Kort titel en inwerkingtreding 
Hierdie verordening staan bekend as die Swartland Munisipaliteit: Verordening 
insake Mure en Heinings en tree in werking op die datum van die publikasie daarvan 
in die Provinsiale Koerant. 
 
 
 


