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hoogte van het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde.

Samenstelling:
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de heer Jo De Ro

Verontschuldigd:
de heer Hans Bonte

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Op 19 juli 2019 werd de burgemeester door het celhoofd Beheer en Exploitatie van de afdeling 
Zeeschelde-Zeekanaal van de Vlaamse Waterweg nv in kennis gesteld van blauwalgengroei ter hoogte 
van het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde. De blauwalgengroei werd waargenomen op 
dinsdag 16 juli 2019 en gemeld via het centrale VMM meldpunt Blauwalgen.

Blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren. Bij het sterven van de 
blauwalgen, die hoewel ze feller van kleur zijn op gewone algen lijken, komen er giftige stoffen vrij die 
schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om een verbod in 
te stellen op het capteren van water uit het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde ter hoogte 
van Vilvoorde voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en op elke 
vorm van zachte recreatie. Een recreatie- en captatieverbod valt binnen het afgesproken kader van de 
gecoördineerde aanpak van blauwalgen voor wateren andere dan zwem -en recreatiewateren binnen 
de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Krachtens artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om in geval van 
oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene 
gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 
inwoners, politieverordeningen te maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot 
de raad te moeten wenden. Gezien uitstel van een politieverordening schade kan opleveren aan de 
inwoners is aan de voorwaarde van de hoogdringendheid voldaan.

Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering 
niet wordt bekrachtigd. Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de gemeenteraad van 
23 september 2019.

Juridische grond
 Artikels 119, 119bis, 133, 134 en 135, §2 Nieuwe Gemeentewet.
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Regelgeving: bevoegdheid
Artikels 63 van het decreet lokaal bestuur.

Besluit
Artikel 1
§1. Het is verboden water te capteren uit het insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde op 
grondgebied Vilvoorde voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

§2. Elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties binnen een straal van 100m van de 
drijflaag is verboden.

Artikel 2
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 186 van het 
gemeentedecreet en wordt onmiddellijk van kracht.

§2. Een afschrift van deze politieverordening wordt bezorgd aan de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant, de griffie van de bevoegde rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de bevoegde 
politierechtbank, de lokale politie van Vilvoorde-Machelen en de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Artikel 3
Overtredingen op deze politieverordening kunnen conform artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 
worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie.
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