De burgemeester
Besluit

2020_BURG_00265 Bevestiging mondeling gegeven bevel tot recreatieverbod op de Lieve te
9000 Gent - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 28 augustus 2020
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2.
De beslissing wordt genomen op grond van:
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2.

Motivering

Overwegende dat het water van de Lieve dusdanige gebreken vertoont dat de openbare
gezondheid in gevaar wordt gebracht, met name:
- uit controle van de actuele watercontrole door de Vlaamse MIlieumaatschappij blijkt dat het
water potentieel toxische cyanobacteriën (blauwalgen) bevat;
- er ernstige gezondheidsrisico's aanwezig zijn bij onderdompeling in het water van de Lieve
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk was dat onmiddellijk maatregelen werden
genomen om de openbare gezondheid te vrijwaren;
Overwegende dat ik op 28 augustus 2020 mondeling bevel tot recreatieverbod heb
uitgevaardigd,meer bepaald een verbod tot: zwemmen, waterpolo, triatlon, duiken, roeien,
waterskiën, tubing, wakeboarden, jetskiën, windsurfen, waad- en/of bellyboat-vissen, drijvend
springkasteel, hindernissenparcours, speel-en beluchtingsfontein.

Beslissing

Beslist het volgende:
Artikel 1:
Het op 28 augustus 2020 mondeling gegeven bevel tot recreatieverbod in de Lieve te 9000 Gent
te bevestigen, meer bepaald een verbod tot: zwemmen, waterpolo, triatlon, duiken, roeien,

waterskiën, tubing, wakeboarden, jetskiën, windsurfen, waad- en/of bellyboat-vissen, drijvend
springkasteel, hindernissenparcours, speel-en beluchtingsfontein.
Artikel 2:
het recreatieverbod zal pas worden opgeheven wanneer het microcystinegehalte onder de
veiligheidsnorm ligt, meer bepaald:
- 20 ug microcystine/l voor zwem- en waterrecreatie
De Vlaamse Milieumaatschappij zal hiertoe de nodige watercontrole uitvoeren. Het resultaat
van deze watercontrole zal bepalend zijn voor het verdere verloop van de opvolging.
Tot dan geldt een recreatieverbod.

Belangrijke bepalingen

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State
wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing
in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.
Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van nietontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen
of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar
verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad
Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van
State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' >
'bestuursrechtspraak'.
Mededeling
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de
opgenomen persoonsgegevens.
U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in
een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt
U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.
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