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39.

Aanpassing gemeentelijk reglement eikenprocessierupsen

De gemeenteraad,
Overwegende dat de eikenprocessierups (Thaumetopeoa precessionea L.) regelmatig wordt
aangetroffen in de gemeente;
Overwegende dat de haartjes waarmee die rupsen zijn bedekt en de nesthaarden, ernstige irritaties
van de huid, de luchtwegen en de ogen kunnen veroorzaken bij de bevolking;
Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de processierupsen
van aard is om de vrijwaring van de openbare gezondheid te bevorderen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 met betrekking tot het gemeentelijk
reglement ter bestrijding van de eikenprocessierupsen;
Overwegende dat op basis van de opgedane ervaring het wenselijk is het reglement te
verduidelijken;
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT:

20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts,
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk
Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker,
Marc Usewils en Rudi Renders.

art. 1
Het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 met betrekking tot de bestrijding van
eikenprocessierupsen in te trekken.
art. 2
Een aangepast reglement met betrekking tot de bestrijding van eikenprocessierupsen goed te
keuren waarvan de tekst als volgt luidt:

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 0623-2056-1090-8499 op www.verifieer.be.

Reglement eikenprocessierups
Artikel 1: Definitie
Dit reglement is van toepassing op alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot
hebben van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna ‘beheerders’ genoemd).
Artikel 2: Meldingsplicht
Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, moet het
gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis 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.
Artikel 4: Maatregelen in de bebouwde kom
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde
kom, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun
medewerking 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 (Bacillus
thuringiensis).
Artikel 5: Maatregelen buiten de bebouwde kom – toegankelijke gebieden
1.
Gebieden met een natuurbeherende functie
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierupsen wordt vastgesteld in gebieden met een
natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het
gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en
wandelaars, zal na 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, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet
tijdelijk moet worden afgesloten.
2.
Andere gebieden
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 en/of preventieve besproeiing van de
eikenprocessierupsen noodzakelijk zijn.
Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel 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, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten.
Artikel 6: Kostprijs
De verplichte verwijdering valt ten laste van de beheerder.
Het gemeentebestuur draagt de kosten van:
• de preventieve behandeling, voorzien in artikel 4 van dit reglement;
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•

de verwijdering van eikenprocessierupsen op openbaar domein en op en tegen terreinen
waar kinderen in georganiseerd verband kunnen spelen zoals onder meer terreinen van
scholen, jeugdbewegingen en sportclubs.

Artikel 7: Sanctie
Diegenen die de bepalingen van artikel 2, 3, 4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
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