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VOLKSGEZONDHEID 

Intrekken van het verbod op captatie in het Kanaal Roeselare Leie 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 waarbij aan de burgemeester in geval van 

overmacht een verordenende bevoegdheid toegekend wordt; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 135, §5 waarbij aan de gemeente de bevoegdheid 

toegekend wordt om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 

epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 30 juni 2020 betreffende het verbod water te capteren 

uit het kanaal Roeselare-Leie voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen  en voor drinkwater voor 

vee; 

Gelet op de gemelde zichtbare afname van blauwalgengroei de laatste weken op het kanaal Roeselare - 

Leie; 

Gelet op de analyseresultaten van het microcystinegehalte waarbij het microcystinegehalte onder de 

waarnemingsdrempel van 1 μg/l bleef; 

Overwegende dat de Vlaamse Waterweg het niet langer noodzakelijk acht om het geldende captatieverbod 

voor land- en tuinbouwtoepassingen te behouden; 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Het besluit van de burgemeester van 30 juni 2020 betreffende het verbod op elke vorm van 

watercaptatie van het kanaal Roeselare – Leie wordt opgeheven. 

Artikel 2 – Dit besluit zal worden bekend gemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Decreet Lokaal 

Bestuur en wordt onmiddellijk van kracht. 

Artikel 3 – Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de dienst preventie, de politie, brandweer, dienst 

communicatie, technische dienst en de milieuambtenaar. 

 

Ingelmunster,  

De burgemeester, De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 
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