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BURGEMEESTER
Zitting van 8 oktober 2018
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen 
directeur; de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA)

1 2018_BURG_00012 Opheffing zwemverbod zwemvijver provinciaal recreatiedomein 
De Ster

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Op 22 augustus 2018 vaardigde de burgemeester op advies van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid een zwemverbod uit. Met e-mail van 5 oktober 2018 vraagt het Agentschap Zorg en 
Gezondheid het zwemverbod op te heffen.

Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 §1 en 135 §2.

Argumentatie
Met e-mail van 22 augustus 2018 meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid dat bij de visuele 
controle van de zwemvijver en het strand van Provinciaal Recreatiedomein De Ster in Sint-
Niklaas een verdachte ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën werd vastgesteld.

Omdat de bloei van cyanobacteriën in de zwemzone lag en er ernstige gezondheidsrisico's 
waren bij contact met de drijflaag of bij de inname van water waarin microcystines (toxines die 
vrijgezet worden bij het afsterven van de cyanobacteriën) aanwezig zijn, adviseerde Agentschap 
Zorg en Gezondheid om een zwemverbod uit te vaardigen.

Met e-mail van 5 oktober 2018 meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de bloei van 
cyanobacteriën verdwenen is en het gehalte microcystines onder de gezondheidskundige 
advieswaarde ligt kan het eerder opgelegde zwemverbod worden opgeheven.

Besluit
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De burgemeester beslist:

Artikel 1
het zwemverbod op de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster van 22 augustus 
2018 op te heffen.

Artikel 2
het zwemverbod op de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster van 22 augustus 
2018 op te heffen.

Artikel 3
dat een eensluidend afschrift voor kennisgeving zal worden overgemaakt 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
E-mail Agentschap Zorg en Gezondheid 05-10-2018.pdf

Gezien en goedgekeurd door de burgemeester

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
Algemeen directeur burgemeester


