Uittr eksel uit de notulen van de bur gemeester van J abbeke, dd. 14 juli 2022

Door ons Frank Casteleyn
Werd in datum van heden, in toepassing van art. 133 en 134 van de
Nieuwe Gemeentewet, het hiernavolgende besluit genomen:

Betreft : Leefmilieu - Varsenareweg - routine staalname Jabbeke Klein Strand - advies Agentschap
Zorg en Gezondheid - 13/07/2022 - zwemverbod
TIJDELIJK ZWEMVERBOD ZWEMVIJVER KLEIN STRAND
Uit een recent onderzoek van het water van de zwemvijver Klein Strand in Jabbeke blijkt dat er zich cyanobacteriën ontwikkeld
hebben. Deze vormen een drijflaag op het water en kunnen giftige stoffen (o.a. microcystines) aanmaken. Deze verontreiniging
kan ernstige hinder veroorzaken voor mens en dier.
Gelet op de ernstige gezondheidsrisico’s bij contact met de drijflaag of onderdompeling in water waarin microcystines aanwezig
zijn, geldt vanaf 14 juli 2022 een algemeen zwemverbod in de zwemzone van de vijver.
Er wordt een algemeen verbod uitgevaardigd voor de betreding van het water ter hoogte van de ZWEMZONE.
Volgende voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden:
• Bij contact met het vijverwater mag dit nooit worden ingeslikt
• De zone waar zich een drijflaag met blauwwieren bevindt, dient absoluut vermeden te worden
• Na contact met water dient men grondig te douchen
• Indien gezondheidsklachten optreden binnen de 24u na contact met water wordt best de huisarts geraadpleegd. Volgende
klachten kunnen optreden: geïrriteerde rode huid, jeuk, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, diarree, koorts, pijnlijke keel,
oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. Deze klachten beginnen binnen de 12 uur na contact met besmet water en
houden ongeveer vijf dagen aan. Nadien verdwijnen ze meestal vanzelf.
• Indien dode vissen en/of watervogels aangetroffen worden, dient het gemeentebestuur verwittigd te worden.
• Huisdieren (honden) mogen het water niet betreden
De maatregelen blijven van kracht tot blijkt dat de drijflagen verdwenen zijn en de concentratie aan microcystines opnieuw onder
de drempel ligt.
Meer informatie: Dienst Leefmilieu 050 /81 01 33 – gemeentehuis@jabbeke.be
Aldus beslist door ons op 14 juli 2022
Goele Brouckaert

Frank Casteleyn

wnd. Algemeen directeur

Burgemeester - Voorzitter
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