STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 19 juli 2021

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening van de burgemeester,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 19 juli 2021, betreffende de
tijdelijke toelating tot sportief zwemmen in het Keerdok te Mechelen.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 134 §1 en 135 §2;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 houdende vaststelling van het
algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, in het bijzonder artikel
4;
Gelet op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren, artikel
6.37;
Gelet op het verzoek van de stad Mechelen van 7 juni aan de Vlaamse Waterweg NV om het
sportief zwemmen in het Keerdok in Mechelen in de hoek van het Keerdok, nabij hotel Van der
Valk, tijdelijk toe te laten;
Gelet op het vergunningsbesluit TV2021/D4/009 van 5 juli 2021 van de Vlaamse Waterweg
NV;
Overwegende dat het in beginsel verboden is om te zwemmen of te duiken in de bevaarbare
waterlopen, tenzij dit uitzonderlijk wordt toegelaten in het kader van een vergund evenement
of in afgebakende veilige zones met een vergunning;
Overwegende de beslissing van het College van 14 juni 2021 inzake project Open Water
Keerdok, en hiervoor een verzoek tot toelating indiende bij de Vlaamse Waterweg op 7 juni
2021;
Overwegende dat er op 5 juli 2021 aan de stad Mechelen een vergunning werd afgeleverd door
de Vlaamse Waterweg NV voor het sportief zwemmen in het Keerdok in Mechelen, in de hoek
van het Keerdok, nabij hotel Van der Valk, mits naleving van voorwaarden;
Overwegende echter ook dat het sportief zwemmen in het Keerdok een efficiënte omkadering
vereist met het oog op de maximale vrijwaring van de openbare rust, gezondheid en
veiligheid;
Overwegende dat de toelating om te zwemmen in het Keerdok reeds in werking treedt op 22
juli 2021, en derhalve voor het aannemen van deze maatregelen niet gewacht kan worden op
de eerstvolgende gemeenteraad die pas plaatsvindt op 6 september 2021;
Overwegende dat deze verordening onmiddellijk vervalt indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd;

Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen
gelezen met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te
beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 juni 2021;
Overwegende dat de genomen maatregelen in dit besluit erop gericht zijn om ervoor te zorgen
dat het sportief zwemmen in het Keerdok kan plaatsvinden in veilige en aangename
omstandigheden en om de veiligheid, rust en gezondheid van iedereen in Mechelen op een zo
effectief en evenwichtig mogelijke wijze te verzekeren;

Besluit:
Artikel 1
Deze verordening legt de voorwaarden vast waaronder mag gezwommen worden in de
Keerdok in Mechelen, in de hoek van het Keerdok, nabij hotel Van der Valk.
De periode en momenten wanneer er kan gezwommen worden in het afgebakend gebied
worden vastgelegd in overleg met de Vlaamse Waterweg en de stad Mechelen. De beschikbare
zwembeurten kunnen steeds geraadpleegd worden via de website van de stad Mechelen. De
zwemzone zal geopend zijn van 22 juli tot 15 september 2021.
Artikel 2
Zwemmen is enkel toegelaten in de afgebakende zwemzone in de hoek van het Keerdok,
hierna ‘de zwemzone’ genoemd. Zwemmen buiten de zwemzone is strikt verboden. Duiken in
de zwemzone is verboden.
Artikel 3
De zwemzone is enkel geschikt voor sportief zwemmen. De zwemzone wordt ingericht voor het
klassieke baantjes trekken (in open water). De zwemzone is hoofdzakelijk bedoeld voor
zwemmers, maar kan ook gebruikt worden voor waterpolo (specifieke uren).
Zwemmen in de zwemzone Keerdok is alleen toegestaan:
voor sporters (professioneel en amateur, al dan niet in clubverband);
tijdens de specifieke periodes gedurende het seizoen en steeds binnen de openingsuren;
alleen onder voldoende redderstoezicht, conform de geldende wetgeving;
bij voldoende daglicht en een minimale zichtbaarheid van 100m;
voor kinderen van 8 tot 12 jaar alleen indien vergezeld van een volwassene in het water,
kinderen onder de 8 jaar zijn niet toegelaten;
indien zwemmers over voldoende zwemvaardigheid beschikken.
Reservatie en aankoop van een ticket voor de toegang tot de zwemzone via het online
reservatiesysteem is verplicht.
Na het gebruik van de zwemzone gaat de bezoeker zich onmiddellijk omkleden. Eens de
zwemzone verlaten wordt, is de zwembeurt afgelopen en kan er niet opnieuw naar binnen
gegaan worden.
Picknicken, zonnebaden, … op de kade is niet toegelaten.
Het intern reglement zwemzone Keerdok dient opgevolgd te worden door alle gebruikers.
Artikel 4
De Stad voorziet de infrastructuur met instapplaatsen en ladders, zodat de zwemmers op een
veilige manier in en uit het water kunnen geraken. Langs de kade wordt de diepte op
duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven. Er wordt een bord geplaatst met de inhoud van
deze verordening.
De Stad stelt omkleedruimtes/douches en toiletten ter beschikking van de zwemmers.
Artikel 5
De inrichting beschikt over een lokaal, waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend. De
stad garandeert de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van het EHBO materiaal en de
zuurstoftoediening. De redders zijn vertrouwd met het gebruik van al het aanwezige materiaal.

Artikel 6
Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitsnormen,
vermeld in artikel 1 van deel II van bijlage 2.3.3. De milieukwaliteitsnormen en controle voor
binnenwateren, van Vlarem II.
Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder ten minste om de 14 dagen tijdens
dit seizoen, wordt op initiatief en op kosten van de stad een bacteriologisch onderzoek op een
representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een erkend laboratorium in de
discipline water. Dit bacteriologisch onderzoek dient minimaal uitgevoerd te worden tijdens de
periode waarin effectief kan gezwommen worden. Een dubbel van deze analyseresultaten
wordt door het laboratorium rechtstreeks aan de afdeling van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid gezonden. Bij het overschrijden
van de toegestane waarden, wordt een zwemverbod uitgevaardigd.
Het zwemmen is enkel toegelaten als de watertemperatuur minstens 15°C bedraagt en bij een
zichtbaarheid van minstens 300 meter. De temperatuur wordt gemeten door het erkend
laboratorium tijdens de staalnames voor het bacteriologisch onderzoek.
Artikel 7
Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden kan de
burgemeester en/of de bevoegde beheerder desgevallend verbieden om te zwemmen op
momenten waarop het volgens deze verordening toegelaten zou zijn. Stad Mechelen kan op
elk ogenblik beslissen om de zwemzone te sluiten ifv watertemperatuur, beschikbaarheid van
redders, weersomstandigheden, waterkwaliteit, …
Artikel 8
Tijdens de zwemuren zijn er twee toezichthoudende personen aanwezig, waarvan ten minste
één gebrevetteerd redder. Deze redder houdt permanent toezicht op de zwemmers vanop de
kade.
Voor de organisatie van het toezicht wordt een samenwerking opgezet met AGB SAM en het
stedelijk zwembad Geerdegemvaart. Zij zullen mee instaan voor de planning en inzet van
voldoende redders/toezichters.
Artikel 9
In de zwemzone wordt verplicht zwemkledij gedragen. Het gebruik van specifieke
trainingsmaterialen (wetsuit, zwemvliezen, …) is toegelaten. Het dragen van een badmuts
wordt aangeraden. Het is niet toegelaten om buiten de zwemzone rond te lopen in zwemkledij.
Artikel 10
Wanneer een boot in de Keerdok moet aanmeren, draaien of vertrekken moeten de zwemmers
tijdelijk uit het water. De redder geeft hiervoor het signaal.
Artikel 11: Sancties
Voor zover andere reglementeringen in geen specifieke sanctionering voorzien, worden
inbreuken op de artikelen van deze verordening gesanctioneerd met een administratieve
geldboete overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217 en volgende van de
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.
Artikel 12: Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website, treedt in werking op
22 juli 2021 en is van toepassing tot en met 30 september 2021.
Artikel 13: Bekrachtiging en kennisgeving
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op
haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur
van Antwerpen. Een afschrift van deze verordening wordt bezorgd aan de bestendige deputatie
van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de
politierechtbank.
Artikel 14: Beroep
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
bekendmaking ervan, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per

aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Namens de burgemeester:
De burgemeester
(get.) Alexander Vandersmissen

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE BURGEMEESTER:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

Mechelen, 19 juli 2021

Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.

