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vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Joachim Pelicaen 053 72 66 64

j.pelicaen@vmm.be

Betreft: Openbaar onderzoek zwemwateren 2022

Geachte leden van hetCollege

Sinds 24 maart 2006is de nieuwe Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG van kracht. Dezerichtlijn bepaalt dat het

publiek elk jaar inspraak moet krijgen over delijst van zwemwateren.De aankondiging van dit openbaar

onderzoek gebeurt onder meer door.aanplakking in de gemeente waar een zwemwaterligt. Gedurende 30

dagen, van 21 december2021 tot en met 20 januari 2022, kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of

klachten formuleren op de ontwerplijst. We nodigen ook u als gemeentebestuur uit om te reageren.

In uw gemeente bevinden zich een of meerdere zwemwateren die voorkomen op de ontwerplijst.

Als bijlage vindt u de aankondiging van dit openbaar onderzoek en een of meerdere kaarten van de op uw

grondgebied gelegen zwemwateren. Gelieve dit alles officieel uit te hangen tijdens de periodevan openbaar

onderzoek. U vindt de lijst en kaarten ook terug op www.kwaliteitzwemwater.be. 

Het badseizoen loopt van 1 mei 2022 tot en met 15 september 2022 voor de zwemvijvers en van 1 juni 2022

tot en met 15 september 2022 voor de badzones aan de kust. Indien in uw gemeente de openingstijden van de

zwemwateren afwijken van het voorgestelde badseizoen, dan kunt u reageren.

ledereen kan zich met opmerkingen, klachten of suggestiesrichten tot:

® per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’

e per brief naar:

Inspraak zwemwater

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26 — 9300 Aalst
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De Vlaamse Milieumaatschappij zal een synthese maken van de verkregen informatie. In overleg met het

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal de definitieve lijst van de zwemwateren opgemaakt worden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend

dr. Iris De Schutter Michiel Van Peteghem

Afdelingshoofd Preventie Afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie
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Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op

alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag erniet

permanent verbodenzijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op

zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het

milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders

beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan

het publiek met het oog op inspraak. Van 21 december 2021 tot en met 20 januari 2022 kan iedereen

voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

» per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp “inspraak zwemwater”

» per brief naar:

Inspraak zwemwater

p/a Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be.

In uw gemeente bevinden zich badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

 

Gemeente Oppervlaktewater (vergund als zwemzone)
 

Bocholt Goolderheide|   
 

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 mei 2022 tot en met 15 september 2022.

Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen wordenvia info@vmm.be.
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