Tijdelijke verordening zomerzwemmen 2022
in de Predikherenrei
vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2022
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 31 mei 2022

Artikel 1
Deze verordening legt de voorwaarden vast waaronder, in afwijking op het normaal geldende verbod
(politieverordening 11 februari 1985), mag gezwommen worden in een daartoe door drijflijnen afgebakende zone van de Predikherenrei, hierna de zwemzone genoemd. De zwemzone bevat eveneens
het ponton en de toegang tot het ponton.
Buiten de zwemzone is elk zwemmen of duiken verboden.
Artikel 2
Zwemmen in de zwemzone is toegelaten van zaterdag 25 juni 2022 tot en met maandag 31 augustus 2022, dagelijks van 13.00 u tot 20.00 u, onder de voorwaarden opgenomen in deze verordening.
Buiten deze data en uren is de zwemzone niet toegankelijk.
Artikel 3
De stad Brugge, als exploitant van de zwemzone, meldt de exploitatie van een klasse 3 inrichting,
zoals bepaald in rubriek 32.8.2 c van VLAREM I. De Stad sluit ook een verzekering BA af voor dit
evenement. De Stad kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade.
Artikel 4
Indien gezondheidsbarometer stabiel blijft of verder gunstig evolueert kan er gezwommen worden
zonder te reserveren. Het maximaal aantal baders op hetzelfde moment wordt beperkt tot 100. Bij
grotere drukte zal een rotatiesysteem worden opgezet, waarbij de maximale verblijfsduur wordt
beperkt.
Mochten strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug noodzakelijk zijn
wordt de werkwijze van afgelopen 2 jaar terug opgenomen:
- het maximaal aantal bezoekers van het ponton wordt beperkt tot 30, zijnde 1 bezoeker per 10m².
Bezoekers dienen voldoende afstand tot elkaar te houden.
- elke bezoeker van het ponton dient via het reservatiesysteem, vooraf te reserveren en kan, op
vertoon van deze reservatie, gedurende een uur het ponton en de zwemzone betreden. Na elk uur
wordt het ponton en sanitair gepoetst. Een bezoeker kan maximum een keer per dag de zwemzone
bezoeken.
- een circulatieplan voor de zwemzone wordt opgesteld, elke bezoeker wordt geacht dit plan te volgen.
Artikel 5
Toezicht gebeurt volgens de Vlarem-wetgeving door redders en toezichthouders, die zich uitsluitend
aan deze activiteit wijden en zich permanent in de buurt van de kades bevinden. Het is verboden het
water te betreden indien er geen redderstoezicht is.
De redder is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van het diploma van
zeeredder; de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het bewijs van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de overheid op de plaats
van de exploitatie.
Iedereen in of rond de zwemzone dient stipt en onmiddellijk gevolg te geven aan instructies vanwege redders, toezichthouders, politie of andere bevoegde personen.
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Artikel 6
De Stad voorziet langs de kades en aan het zwemplatform in instapplaatsen en ladders, zodat
zwemmers op een veilige manier in en uit het water kunnen geraken. De diepte en deze verordening
hangen uit aan de zwemzone.
Artikel 7
De Stad stelt sanitair en douches ter beschikking voor de zwemmers. Conform Vlarem richt de Stad
een EHBO-lokaal in met EHBO-materiaal en zuurstoftoediening. De redders zien dit materiaal dagelijks na op volledigheid en goede werking. Een logboek vermeldt de controles evenals incidenten in
de zwemzone en de resultaten van de metingen van de waterkwaliteit.
Artikel 8
Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitsnormen
bepaald in bijlage 2.3.3 deel II Afdeling 1. De milieukwaliteitsnormen en controle, artikel 1§1 voor
binnenwateren, van Vlarem II. Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder ten minste
om de 14 dagen tijdens dit seizoen, wordt door het Stadslabo Brugge en de Vlaamse Milieumaatschappij in opdracht van Agentschap Zorg en Gezondheid een bacteriologisch onderzoek op een
representatief staal van het zwemwater uitgevoerd. Dit bacteriologisch onderzoek dient minimaal
uitgevoerd te worden van 15 juni tot 1 september 2022. Een dubbel van deze analyseresultaten
wordt door het stadslaboratorium rechtstreeks aan de afdeling van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Rapportering Water, Dienst Sturing en Rapportering Water gezonden. Bij het overschrijden
van de toegestane waarden, wordt een zwemverbod uitgevaardigd.
Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit goed is en de watertemperatuur minstens
15°C bedraagt. Een erkend laboratorium staat in voor het nemen van de waterstalen.
De recentste analyseverslagen hangen uit op een duidelijke plaats.
Artikel 9
Om redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden kan de burgemeester verbieden om te zwemmen op momenten waarop het volgens deze verordening toegelaten zou zijn.
Artikel 10: Reglement zwemzone
1. Personen onder invloed hebben geen toegang tot de zwemzone.
2. Het gebruik van alcohol is niet toegelaten in de zwemzone.
3. Personen met een besmettelijke ziekte worden niet tot het zwemwater toegelaten.
4. Het gebruik van zeep is enkel toegelaten onder de douche.
5. Met uitzondering van assistentiehonden worden geen honden of andere huisdieren toegelaten
tot de zwemzone.
6. Kinderen jonger dan 9 jaar staan permanent onder toezicht van een volwassene.
7. Het is verboden om afval achter te laten in de zwemzone.
8. Duiken is verboden.
9. Het toebrengen van schade aan de faciliteiten in of rond de zwemzone wordt verhaald op degene die de schade toebrengt.
10. Personen die de richtlijnen niet navolgen, kunnen de toegang tot de zwemzone ontzegd worden.
Artikel 11
Inbreuken op deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete, overeenkomstig de GAS-wet en het stedelijk kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties.
_____
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