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TUOCUITE POLITIEVERORDENING INZAKE EEN RECREATIE. EN GAPTATIEVERBoD oP DE DENDER.
FEITEN, CoNTFxT EN ARGUMENTATIE

Historiek
. melding op 27 augustus 2019 van een blauwalgenbloei op de Dender te
Geraardsbergen via het centrale VMM-meldpunt Blauwalgen;
Voorgestelde maatregel Vlaamse Milieumaatschappij
. rekening houdend met het binnen de CIW afgesproken kader van gecoórdineerde
aanpak blauwalgen voor wateren andere dan zwem -en recreatiewateren;
. de blauwalgen komen vooral voor bij warm weer en in stilstaande wateren; ze
lijken op de gewone algen, maar ze zijn feller van kleur; bij het sterven van de
blauwalgen komen er giftige stoffen vrij, die schadelijk kunnen zijn voor mens en
dier;
. om veiligheidsreden is het noodzakelijk een verbod in te stellen om water te
capteren uÍt de Dender te Geraardsbergen voor het besproeien van
landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en een verbod in te stellen op
elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locatie;
Acuut risico
. dringend karakter; het minste uitstel kan gevaar of schade teweegbrengen aan
mensen en dieren die met het water in contact komen;
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Nieuwe Gemeentewet, artikelen 134 en 135 g2,2de lid, 50;
Decreet Lokaal bestuur, artikel 63;

FINANGIEEL KADER
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deze beslissing heeft geen budgettaire weerslag;
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Artikel 1.
$1, Het is verboden water te capteren uit de Dender te Geraardsbergen voor het
besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
$2. Eveneens geldt er een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajak, kano,
roeien,..,) evenals vissen op voorgenoemde locatie.
Artikel 2.
Inbreuken op dit reglement kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve
geldboete,
De administratieve geldboete bedraagt maximaal 350 euro en wordt opgelegd door de
sanctionerend ambtenaar conform de procedure vervat in de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentel ij ke ad m i n istratieve sa ncties.
Artikel 3.
Bovenvermeld recreatie- en captatieverbod gaat in vanaf de datum van ondertekening
van dit besluit.
Het verbod is geldig tot opheffing van dit besluit.
Artikel 4.
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse
Milieumaatschappij en de lokale politie.
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