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AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, MpiamllanJrieht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.
De raad,

20. Reglement bestdding

eikenprocessierupsen

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet de gemeenteraadsbeslissing d.d.2sjuni 2007 over de aanvulling van het gemeentelijk
politiereglement: bestrij ding eikenprocessierupsen;
Gelet op de goedgekeurde politieverordening d.d.07.12.2015 en het feit dat het reglement bestrijding
eikenprocessierupsen hier niet meer in is opgenomen;
Overwegende dat het past om maatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid;
Overwegende dat sinds enige tijd de eikenprocessierups (Thaumetopeoa processionea L.) wordt
aangetroffen in de gemeente;
Overwegende dat de haartjes waarÍnee die rupsen zijn bedekt en de nesthaarden, ernstige irritaties van
de huid, de luchtwegen en de ogen kunnen veroorzaken bij de bevolking;
Overwegende dat de verspreiding van de eikenprocessierups nog steeds toeneemt, waardoor het gevaar
op besmetting op het grondgebied van de gemeente reëel is geworden;
Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de
eikenprocessierupsen van die aard is om de wijwaring van de openbare gezondheid te bevorderen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René
De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: definitie
Beheerder : Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben van
cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hiema "beheerders" genoemd)

Artikel 2: meldingsplicht
Iedere beheerder die de aarrwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, dient het gemeentebestuur
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel

3

:

informatieplicht

De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke
waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te lichten en te
wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen.
atregelen in de bebouwde kom
Indien de aanwezigþeid van de eikenprocessierupsen wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde
kom, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun
medewerKng en bijstand te verlenen.

Zij zijn tevens verplicht

om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - eind mei) preventief
te laten besproeien.
Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacitlus

thuringiensis).

Artikel 5: maatregelen buiten de bebouwde kom - toegankelijke gebieden

l.

gebieden met een natuurbeherende functie:
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in gebieden met een
natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parþebieden volgens het
gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en
wandelaars, zalna overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk
of noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers.
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers
en wandelaars, zalna overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet
tijdelijk moet worden afgesloten.

2.

Andere eebieden:
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden
dan in artikel 5 punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers,
zal worden nagegaan of verwijdering er/of preventieve besproeiing van de
eikenprocessierupsen noodzakelijk zijn.
Tevens zal worden nagegaaîwelke andere maatregelen eventueel mogelijk
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers.

of

Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers
en wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden
afgesloten.

Artikel 6: Kostprijs
De verplichte verwijderingzal worden uitgevoerd door de brandweer Zaverúem.Indien de
verwijdering niet kan gebeuren door de diensten van de brandweer, wordt een gespecialiseerd bedrijf
aangesteld door het gemeentebestutr.
Aan de beheerder wordt een retributie gewaagd die 50 %ovande factuur bedraagt.
Indien behalve de verwijderingsverplichting tevens een preventieve besproeiingsverplichting wordt
opgelegd tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april - eind mei), en de beheerder leeft deze
preventieve verplichting niet na, danzal de verwijdering die later noodzakelijk wordt omwille van dat
verzuim, uitgevoerd worden mits betaling van een retributie van 100 o/ovande factuur.

Artikel T: Sanctie
Diegenen die de bepalingen van artikel 2,3, 4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum€ 250.
Artikel 8: Bekendmaking
Deze verordenngzalworden bekendgemaakt overeenkomstig
het Gemeentedecreet.

Artikel 9: Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016.
637.72

- l milieu
- I milieu archief

de beschikkingen van

artikel 186 van

Namens de gemeenteraad

De secretaris
(g) P. LEBRUN

De voorzitter

(g) c.

rAEs

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 9 december 2015
De secretaris

De voorzitter

P. LEBRIIN

C. TAES

