Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 25/05/2016 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Bekrachtigen burgemeestersbesluit 13/05/2016 betreffende een tijdelijk zwemverbod op
Nieuwdonk en burgemeestersbesluit 20/05/2016 betreffende het opheffen van het
tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de artikelen 133, 134 ter en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 13/05/2016 met betrekking tot een tijdelijk zwemverbod op
Nieuwdonk;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld, op basis van een
dwingend advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 12/05/2016 om 21.42 uur;
 Overwegende de e-mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 20/05/2016 om 12.22 uur,
gericht aan de burgemeester, waarin duidelijk staat dat het zwemverbod mag worden opgeheven,
op basis van nieuwe staalnames van 17/05/2016 door de Vlaamse Milieumaatschappij;
 Overwegende dat op basis van bovenstaande mail van 20/05/2016 er geen reden meer is om het
tijdelijk zwemverbod aan te houden;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/05/2016 met betrekking tot het opheffen van het
tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk;
 Overwegende dat de gemeenteraad deze burgemeestersbesluiten dient te bekrachtigen. Zo niet,
vervalt de burgemeestersbesluiten onmiddellijk;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of de aanmaak van blauwalgen preventief kan worden
bestreden;
 Gehoord het antwoord van schepen Malfliet dat er een aantal technieken zijn (gerstenstro en
beluchters bijvoorbeeld), maar dat Nieuwdonk een plas is met stilstaand water en dat bemoeilijkt
de preventie.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, René Kets, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 afwezig (Ingrid Rogiers, raadslid)

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 13/05/2016 met betrekking tot een tijdelijk zwemverbod op
Nieuwdonk.
ART. 2
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 20/05/2016 met betrekking tot het opheffen van het tijdelijk
zwemverbod op Nieuwdonk.
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan:
- Intercommunale DDS
- Politiezone Berlare / Zele
- Hulpverleningszone Oost
- Joachim Pelicaen, verantwoordelijke VMM (j.pelicaen@vmm.be)
- Betrokken buitendienst van de VMM (bactana.ovl@vmm.be)

- Agentschap Zorg en Gezondheid (recreatiewater@zorg-en-gezondheid.be)
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

