
 

8 augustus 2022 - 2022_BURG_00070 1/3 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

BURGEMEESTER
Zitting van 8 augustus 2022
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA)

1 2022_BURG_00070 Tijdelijk rookverbod in het Romain De Vidtspark

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Bij besluit VM.CD.2022.01 van 29 juni 2022 heeft het Agentschap Natuur en Bos een tijdelijk 
verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. 
Dit besluit is van toepassing op die delen van het Romain De Vidtspark die onder toepassing 
van het Bosdecreet van 13 juni 1990 vallen, met name de beboste delen van het park inclusief 
de open plekken.
In een mailbericht van 4 augustus 2022 geeft het Agentschap Natuur en Bos te kennen dat voor 
het geheel van het park het veiligheidsbesluit van 29 juni 2022 niet voldoende juridisch 
sluitend is.
Het is aldus aangewezen om voor het ganse park middels een politieverordening éénzelfde 
regeling te laten gelden als het veiligheidsbesluit van 29 juni 2022 van het Agentschap Natuur 
en Bos om elk bijkomend risico op brand als gevolg van roken dringend te vermijden gedurende 
de periodes dat het risico op natuurbranden de risicocode geel, oranje of rood krijgt.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134, §1.
Decreet lokaal bestuur, artikel 63.
Besluit van het Agentschap Natuur en Bos van 

Argumentatie
Door de aanhoudende droogte geldt momenteel in de provincie Oost-Vlaanderen code oranje. 
Bij besluit VM.CD.2022.01 van 29 juni 2022 heeft het Agentschap Natuur en Bos een tijdelijk 
verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. 
Dit besluit is van toepassing op die delen van het Romain De Vidtspark die onder toepassing 
van het Bosdecreet van 13 juni 1990 vallen, met name de beboste delen van het park inclusief 
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de open plekken.
In een mailbericht van 4 augustus 2022 geeft het Agentschap Natuur en Bos te kennen dat voor 
het geheel van het park het veiligheidsbesluit van 29 juni 2022 niet voldoende juridisch 
sluitend is.
Het maken van vuur op de openbare weg en openbare plaatsen is reeds verboden op grond van 
art. 40 van het Algemeen Politiereglement. Roken valt evenwel niet onder deze 
verbodsbepaling.
Het is aangewezen om voor het ganse park middels een politieverordening eenzelfde regeling 
te laten gelden als het veiligheidsbesluit van 29 juni 2022 van het Agentschap Natuur en Bos 
om elk bijkomend risico op brand als gevolg van roken dringend te vermijden gedurende de 
periodes dat het risico op natuurbranden de risicocode geel, oranje of rood krijgt.
De risicocode wordt berekend door Natuur en Bos en uitgedrukt in kleurencodes groen, geel, 
oranje en rood. De kleurcodes die van toepassing zijn worden vermeld op de website 
www.natuurenbos.vlaanderen.be.
Het algemeen principe is dat de gemeenteraad bevoegd is om politieverordeningen hieromtrent 
op te maken.
Overeenkomstig artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester evenwel 
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis 
van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel 
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening moet, op straffe 
van verval, door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. 
Overeenkomstig artikel 63 van het decreet lokaal bestuur is de burgemeester bevoegd voor 
dringende politieverordeningen. 
Gezien elke vertraging van de invoering en handhaving van bovengenoemde maatregelen het 
risico op een natuurbrand in het Romain De Vidtspark verhoogt, kan de volgende bijeenkomst 
van de gemeenteraad niet worden afgewacht. 

Besluit
De burgemeester beslist:

Artikel 1
dat als het risico op natuurbranden de risicocode geel, oranje of rood krijgt het, onverminderd 
artikel 2 van het besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2022.01 van 29 juni 2022 van 
het Agentschap Natuur en Bos, ten alle tijden verboden is het voor eenieder vanaf de leeftijd 
van 16 jaar te roken op de volledige oppervlakte van het Romain De Vidtspark, met 
uitzondering van de buitenterrassen van het Kasteel Walburg.

Artikel 2
inbreuken op de bepalingen van artikel 1 bestraft kunnen worden met een gemeentelijke 
administratieve sanctie zoals bepaald in art. 238 van het algemeen politiereglement.

Artikel 3
dit besluit in werking treedt op 8 augustus 2022 en afloopt op 30 september 2022.

Bijlagen
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besluit ANB regeling_kookvuren_en_kampvuren_zomer_2022

Gezien en goedgekeurd door de burgemeester

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester

 


