
 
 
 
            
       
 
 
 
Lourens Theron 
Bosplasie Singel 36  
La Rhone 
Onrus Rivier 
Posbus 145 
7201 
theronbros@gmail.com 
 
Vir wie dit mag behaag 
 
Onrus Vermont SRA Loodskomitee 
Per e-pos 
info@vanfyklaw.co.za. Onrus Vermont SRA Project <onrus.vermont.sra@gmail.com> 
 
Hiermee in terme van my nominasie vir bogenoemde bestuur soos volg. 
 
 
Ek is deur die  Onrus Belasting Betalers Vereniging en Afriforum gevra om my beskikbaar te 
stel. 
 
Curriculum Vitae 
 
Ek is tans ’n 59 jarige manlike afgetreede eienaar en Senior Argitekstegnoloog van die 
konstruksie firma Theron Broers Bouaannemers BK  wat in die Overstand vir meer as 30 jaar 
werksaam was. 
 
Tans bly ek in Onrus en is die eienaar van verskeie eiendomme in Onrusrivier Sandbaai en 
Hermanus. 
 
Huidiglik tree ek op as deeltydse boukonsultant en het verskeie verhurings Eiendomme in 
Onrus, Sandbaai en Hermanus. 
 
Die veiligheid van ons Groter Hermanus gemeenskap is vir my dus ’n passie sowel as om die 
area teen verval te beskerm. 
 
Ek was ook betrokke by die Loodskomtee van Hermanus SRA en is nog steeds gereeld in 
kontak met die HPP bestuur. 
 
Ek is ook gereeld in gesprekke met Sandbaai Belasting Betalers Vereniging en ander 
rolspelers om in die nabye toekoms daar ook ’n SRA, tot stand te bring. 
 



Ek is tans ook die voorsitter van Alfa Afriforum Buurtwag wat met groot sukses in die areas 
Vermont tot en met die CBD, West Cliff en North Cliff opereer en ‘n goeie verhouding 
handhaaf insluitende met SAPD, Wetstoepassing en al die private sekuriteit maatskappye . 
 
Ek het ook die Gemeenskaps Veiligheid groepering vir die Overstrand buurtwagte op die 
been gebring. 
 
Tans is ek ook ’n opgeleide hommeltuig vlieenier vir die Afriforum Lugvleuel ter bekamping 
van misdaad in die area en lewer ons ’n diens aan die hele Overstand gemeenskap, SAPD en 
Wetstoepassing soos nodig , teen geen koste. 
 
Ek het in 2019 ’n silver penning toekenning van Afriforum ontvang vir diens gelewer ten 
opsigte van veiligheid in die gemeenskap. Dit is in 2020 opgevolg met ’n brons medalje vir 
uitmuntende diens ten opsigte van Veiligheid in die gemeenskap. 
 
Geskikheid 
 
Aangesien ongeveer 80% van die SRA se bedrywighede rondom veiligheid gaan wentel glo 
ek dat bogenoemde van my ’n geskikte kandidaat maak. 
 
Ek staan samewerking van alle veiligheids groepering in die Groter Hermanus en die 
Overstrand voor en dit sluit die SRA’s in. Indien ek dus verkies word sal ek dit binne die 
SRA vir Onrus en Vermont nastreef.  
 
Met die blootstelling aan veiligheid het ek ook ’n redelike kennis van kamera monitering 
stelsels opgedoen wat ook deur die SRA maatskappy uitgebou en in plek gestel gaan word. 
 
Ek sal dus hierdie doel in die bestuur wil nastreef en my kennis in waarneming en veiligheids 
sake met die bestuur  deel tot bevordering van ons inwoners se veiligheid en algehele 
saamewerking.. 
 
Ek is ’n oplossing, soekende op die punt af  reguit person. 
 
Ek sal, indien ek op die komitee verkies word,   nie beskikbaar wees vir enige van die 3 dag 
bestuursposte nie. 
 
Aangeheg: 
ID afskrif 
1 Munisipale rekening 
Gesig foto. 
 
Die uwe 
 
 
 
 
Lourens Theron 


