STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 3 augustus 2022

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Milieu en Landbouw. Besluit burgemeester van 3 augustus 2022 betreffende opl

Motivering
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op artikel 63 van het decreet lokaal bestuur.
Gelet op de artikelen 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
Bij de visuele controle van de zwemvijver van Keerdok Zwemzone te 2800 Mechelen, werd er
op 3 augustus 2022 een bloei van cyanobacteriën vastgesteld.
Omdat de drijflaag in de zwemzone ligt en er ernstige gezondheidsrisico's zijn bij contact met
de drijflaag of bij inname van water waarin microcystines (toxines die vrijgezet worden bij het
afsterven van de cyanobacteriën) aanwezig zijn, adviseert Zorg en Gezondheid om een
zwemverbod uit te vaardigen.
Hiervoor moet er een waarschuwingsbord, met vermelding van “Zwemverbod”, ter hoogte van
de zwemzone worden geplaatst. Het zwemverbod moet steeds gestaafd worden met een
officieel besluit van de burgemeester, aangebracht op het waarschuwingsbord.
Het zwemverbod wordt opgelegd op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid en gaat in
vanaf 3 augustus 2022.
Het zwemverbod kan pas worden opgeheven indien de drijflaag uit de volledige vijver
verdwenen is en indien uit analyseresultaten blijkt dat het gehalte microcystines <20µg/l
bedraagt.
Niet naleving van de bepalingen van dit besluit worden overeenkomstig artikel 5 van Algemene
Bestuurlijke Politieverordening gesanctioneerd met een administratieve geldboete van
maximaal 350 euro.
Voor zwemwater is er een rapportageplicht aan de Europese Commissie en wordt het
routinematige controleprogramma niet onderbroken, ook niet bij een zwemverbod. De
resultaten van de routinematige controles worden, zolang er een zwemverbod geldt, niet
langer doorgestuurd. De resultaten worden wel gebruikt voor de algemene beoordeling volgens
Europa en zijn beschikbaar op de website www.kwaliteitzwemwater.be.
Wanneer de drijflaag volledig verdwenen is, wordt zo spoedig mogelijk een monstername voor
de bepaling van microcystines uitgevoerd. Het resultaat van deze monstername zal bepalend
zijn voor het verdere verloop van de opvolging. Zorg en Gezondheid informeert zo spoedig
mogelijk over dit resultaat en de eventuele opheffing van het zwemverbod.
Het opheffen van het zwemverbod moet steeds gestaafd worden met een officieel besluit van
de burgemeester.

Besluit:
Artikel 1
De burgemeester legt bij deze een officieel zwemverbod op zoals hierboven gemotiveerd.
Namens de burgemeester:
De burgemeester
(get.) Alexander Vandersmissen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE BURGEMEESTER:

Bij verordening:

Patrick Zeeuws
algemeen directeur wd.

Mechelen, 3 augustus 2022

Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.

