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28 augustus 2019
Kabinet Burgemeester

POLITIEVERORDENING RECREATIE. EN CAPTATIEVERBOD OP DE DENDER
NAAR AANLEIDING VAN BLAUWALGENBLOEI

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderhe¡d artikelen 134 en 135$2,5';
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel63;

Gelet op de melding van een blauwalgenbloei op de Dender op verschillende locaties
via het centrale VMM meldpunt Blauwalgen d.d.27.08.2019;
Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader van gecoördineerde aanpak
blauwalgen voor wateren andere dan zwem -en recreatiewateren;
Ovenruegende dat de blauwalgen vooral voorkomen bijwarm weer en in stilstaande

wateren; dat ze lijken op de gewone algen, maar ze zijn feller van kleur; dat bij het
sterven van de blauwalgen er giftige stoffen vrijkomen, die schadelijk kunnen zijn voor
mens en dier;
Overwegende dat het om veiligheidsreden noodzakelijk is een verbod in te stellen om
water te capteren uit de Dender te Aalst voor het besproeien van landbouwgewassen
en voor drinkwater voor vee en het verbod op elke vorm van zachte recreatie op
voorgenoemde locatie;
Gelet op de hoogdringendheid van beslissing;
BESLUIT:
Artikel

1

$1. Het is verboden water te capteren uit de Dender op het grondgebied van de stad
Aalst, 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 voornoemde locatie.

Artikel2
Overtredingen op dit besluit kunnen conform artikel 1 19bis van de Nieuwe
Gemeentewet worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie
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Artikel 3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.

Artikel4
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de dienst preventie, politie, brandweer,
dienst communicatie, technische dienst en de milieuambtenaar.

Gedaan te Aalst, 28 augustus 2019

Christoph D'Haese
Burgemeester

Wim Leerman
Algemeen Directeur
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