
Provincie Arrondissement GEMEENTE 

WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE 

 

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester 

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2020 

 

Intrekking captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie 

 

De burgemeester, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 134 en 135§2,5; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 63 en 66; 

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 5 augustus 2020 betreffende het verbod water 

te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie voor het besproeien van landbouwgewassen en voor 

drinkwater voor vee en het verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties; 

Gelet op de gemelde zichtbare afname van blauwalgengroei de laatste weken op het Kanaal 

Roeselare-Leie; 

Gelet op de analyseresultaten van het microcystinegehalte van het staal genomen aan de 

Kanaalweg/Fabiolalaan te Wielsbeke van 10 november 2020 en onderzocht door Labo Iliano, waarbij 

het microcystinegehalte onder de waarnemingsdrempel van 1 μg/l bleef (norm zwemwater = 

20μg/l); 

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

captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie voor land- en tuinbouwtoepassingen en het zacht 

recreatieverbod te behouden; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Het besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020 betreffende het verbod water te capteren uit 

het kanaal Roeselare-Leie voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee 

en het verbod op elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locaties 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, politie, brandweer, dienst 

communicatie, technische dienst en de milieuambtenaar. 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 

 

 

Bruno Debrabandere Jan Stevens 

 

 

algemeen directeur burgemeester 
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