burgemeester
30 juni 2020
Beslissing

VOLKSGEZONDHEID
Instellen van een captatieverbod in het Kanaal Roeselare Leie
De BURGEMEESTER,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 waarbij aan de burgemeester in geval van
overmacht een verordenende bevoegdheid toegekend wordt;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135, §5 waarbij aan de gemeente de bevoegdheid
toegekend wordt om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat blauwalgenbloeien en drijflagen vooral voorkomen bij warm weer en in wateren met
hoge gehaltes voedingsstoffen en weinig of geen stroming;
Overwegende dat er bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag giftige stoffen kunnen vrijkomen, die
schadelijk kunnen zijn voor mens en dier;
Gelet op het microscopisch onderzoek uitgevoerd door de VMM op 18 juni 2020 waaruit blijkt dat het om
potentieel toxische blauwalgen gaat;
Gelet op het binnen de CIW afgesproken kader voor een gecoördineerde aanpak van blauwalgenbloeien
voor wateren andere dan de erkende zwem -en recreatiewateren;
Overwegende dat het om veiligheids- en gezondheidsreden noodzakelijk is om op het Kanaal Roeselare Leie een verbod in te stellen op de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en
voedergewassen en als drinkwater voor vee;
Gelet op de hoogdringendheid van deze beslissing;
BESLUIT:
Artikel 1 – Op het Kanaal Roeselare Leie te Ingelmunster is het verboden water te capteren in de drijflaag en de
omgeving ervan voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor
vee.
Artikel 2 – Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een
geldboete van 26 tot 200 euro of met één van deze straffen alleen. De geldbedragen worden
vermenigvuldigd zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op de
strafrechtelijke boetes.
Artikel 3 – Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij politiebesluit van de
burgemeester.
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Artikel 4 – Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, bekend gemaakt via de
gemeentelijke en provinciale website en wordt onmiddellijk van kracht.
Artikel 5 – Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de dienst preventie, de politie, brandweer, dienst
communicatie, technische dienst en de milieuambtenaar.

Ingelmunster,
De burgemeester,

De algemeen directeur, voor medeondertekening

Kurt Windels

ir. Dominik Ronse
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