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Zwem- en recreatieverbod vijver en strand Recreatiedomein De
Ster: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning
Bondige toelichting
Bij de visuele controle van de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster Sint-Niklaas
werd er op een verdachte ernstige bloei van potentieel toxicsche cyanobacteriën of
cyanobacteriën buiten de zwemzone vastgesteld.
De gemeten concentratie ligt boven de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l
microcystines en Zorg en Gezondheid adviseert om een zwemverbod uit te vaardigen.
Ook andere waterrecreatie zoals surfen, duiken, waterskiën, bootje varen, roeien, pedalo, wakeboarden, tubing, bootvissen en kajakken wordt ontraden omdat de recreanten ook bij deze
activiteiten in contact kunnen komen met cyanobacteriën en de toxines.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Met e-mail van 27 augustus 2019 meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat bij de visuele
controle van de zwemvijver en het strand van Provinciaal Recreatiedomein De Ster in SintNiklaas een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën of cyanobacteriën
werd vastgesteld.
Omdat de gemeten concentratie boven de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l
microcystines ligt, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om een zwemverbod uit te
vaardigen. Tevens wordt ontraden om andere waterrecreatie zoals surfen, duiken, waterskiën,
bootje varen, roeien, zeilen, pedalo, wake-boarden, tubing, bootvissen en kajakken uit te
oefenen omdat de recreanten ook bij deze activiteiten in contact kunnen komen met
cyanobacteriën en de toxines.
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Besluit
De burgemeester beslist:
Artikel 1
een zwem- en recreatieverbod op de ganse zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster
uit te vaardigen.
Artikel 2
dat zowel het zwem- als het recreatieverbod duidelijk op waarschuwingsborden moet worden
aangegeven.
Artikel 3
dit besluit in werking te laten treden vanaf 27 augustus 2019 en tot de opheffing ervan.
Artikel 4
het besluit bekend te maken zoals bepaald in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 5
dat overtredingen van deze politieverordening bestraft zullen worden met politiestraffen voor
zover bij wetten, decreten of algemene reglementen geen zwaardere straffen voorzien zijn.
Artikel 6
een eensluidend afschrift voor kennisgeving over te maken aan:
- de provinciegouverneur;
- de politierechtbank van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas;
- de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde;
- de korpschef van de politiezone Sint-Niklaas;
- de zonecommandant van de hulpverleningszone Waasland;
- Agentschap Zorg en Gezondheid, provincie Oost-Vlaanderen.
Bijlagen
Analyseresultaat_26-08-2019_50m bad.pdf
Analyseresultaat_26-08-2019_strand.pdf

27 augustus 2019 - 2019_BURG_00046

2/3

Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Gezien en goedgekeurd door de burgemeester

Johan Verhulst
Algemeen directeur
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