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VOO RWOOR D

Vragen omtrent het bestaan en de werking van onze besturen, zowel 
in eigen midden als bij andere besturen en instellingen, waren aan
leiding tot de oprichting van ons samenwerkingsverband op 23/09/1982 
de V.V.P.W., de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen.

Voor de behandeling van verschillende gemeenschappelijke administra
tieve, bestuurlijke en technische kwesties van onze besturen was 
voordien geen representatief platform voor handen. En wie kan er 
beter de problemen van de polders en wateringen onderkennen, formu
leren en oplossen dan de ingelanden zelf die door hun algemene verga
dering in een bestuursfunctie verantwoordelijkheid terzake werden 
toevertrouwd.
Uit deze verkozen dijkgraven, voorzitters, adjunckt-dijkgraven en onder
voorzitters alsmede griffiers werd door de vertegenwoordigers van de 
polders en wateringen uit de vijf Vlaamse Provincies een bestuur aan
geduid dat het algemeen belang van de Vlaamse Polders en Wateringen 
dient te behartigen.
Een niet-gemakkelijke, maar mooie opdracht.

Bijzondere dank aan al de medewerkers die gedurende verschillende 
jaren aan dat instrument - de V.V.P.W. - hebben gewerkt.

De V.V.P.W. is een instrument van en voor de polders en wateringen. 
Het kan nooit op zichzef bestaan, het kan nooit in de plaats komen 
van onze besturen, het blijft ondergeschikt aan onze leden.
Dit is evident; en de samenstelling van het bestuur (waarvan kopij 
in bijlage) staat daar garant voor. De Vlaamse Polders en Wateringen 
moeten autonome en 100 % zefstandige besturen blijven waarin de 
belanghebbenden het bestuur bepalen en uitvoeren en waarin zij inte
grale bevoegdheid hebben over totale oppervlaktewater-afstroomge
bieden. Daar willen wij zorg voor dragen, alle bestuursleden van 
de V.V.P.W.

Samenspraak en samenwerking zijn een beproefd middel om gemeenschappe
lijke problemen aan te pakken. De 208 waterschappen in Nederland, de 
16.946 wateringen in Duitsland alsmede de polders en wateringen in 
Engeland en Frankrijk zijn ons daarin voorgegaan.
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Andere lokale besturen in ons land kennen eveneens een geslaagde vorm 
van samenwerkingsverband voor de behandeling van hun gemeenschappelijke 
problemen; en waarbij onderlinge voorlichting een belangrijke opdracht 
is. Zo kennen wij een vereniging van Belgische Steden en Gemeenten 
V.B.S.G., waarbij ook de O.C.M.W.'s een vereniging hebben, en zo 
kennen wij tevens de Vereniging van Belgische Provinciën.

Dit ledenblad, waarvan het eerste druksel nu voor U ligt, wil een 
band zijn tussen onze besturen van polders en wateringen.
Het is een middel tot voorlichting en informatie.

Het bestuur van de V.V.P.W. heeft een werkgroep "PUBLIC-RELATIONS" 
opgericht, waarvan Ridder B. de Schaetsen van Brienen, Voorzitter van 
de Brabants-Limburgse Watering St. Truiden, Voorzitter van het Verbond 
van Brabantse Wateringen, Ondervoorzitter van de V.V.P.W., de voor
zitter is. Deze werkgroep zal instaan voor de geregelde publicatie 
van dit ledenblad. Teksten, suggesties en problemen die voor publicatie 
vatbaar zijn kunnen steeds aan Voorzitter Ridder de Schaetsen van 
Brienen worden overgemaakt.

Dit blad, hoe bescheiden ook, is een belangrijke schakel tussen de 
110 polders en wateringen uit de Vijf Vlaamse Provincies.
Het is in goede handen bij de leden van de werkgroep "Public-Relations" 
en wij rekenen op hun zorg en volharding in deze belangrijke kommuni- 
catietaak.

Bestuurders van de Vlaamse Polders en Wateringen, voor de zorg en be
hartiging van de belangen van onze ingelanden, voor die permanente 
zorg en waakzaamheid, daar kunnen alleen wijzelf voor instaan, wij 
zijn de verkozenen door onze ingelanden. Wij hebben de verantwoorde
lijkheid .
Laat ons verder samenwerken.
Samen zijn we sterker.
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WATERINGEN - ONDERLINGE SAMENWERKING IN PROVINCIAAL VERBAND.

Dat onderlinge samenwerking mogelijk is werd nog onlangs bewezen door 
desbetreffende beslissingen in diverse Brabantse en Limburgse Wateringen. 
Men gaat ervan uit dat een gezamelijk optreden bij werken, leveringen, 
en diensten moet leiden tot beterkope prijzen.
Eén van de besturen treedt op als opdrachtgever, doet de administratie 
en vordert nadien het aandeel van de anderen terug.
Bij aanbesteding van ruimingswerken worden loten per Watering ontworpen 
zodat de verdeling achteraf niet de minste problemen schept. Alzo 
worden bij ruimingswerken grote projekten gevormd wat niet alleen leidt 
tot beterkope prijzen, maar waardoor aan de kleinere Wateringen de kans 
wordt gegeven om mee te doen en van dezelfde voordelen te genieten.
Ook voor de toezichthoudende overheid is het een besparing van tijd en 
geld; er moet maar één dossier worden nagezien en er is maar één werk 
te kontroleren.

Anderzijds voorziet deze samenwerkingsvorm ook een onderlinge bedrijfs- 
hulp in geval er hoogdringend hier of daar moet ingegrepen worden om 
onheil te voorkomen of te beperken. Het is inderdaad zo dat in spoed
eisende gevallen aan kostende prijs alle Wateringen op mekaar beroep 
kunnen doen voor alle voorhanden zijnde personeel en materiaal. Voor 
de Kleinere Wateringen, die doorgaans over geen machinepark of vast 
personeel beschikken, is dit een grote geruststelling en een zeer groot 
voordeel.

Na de uniformisering van de boekhouding, het gezamelijk aankopen van 
drukwerken en produkten, de uitbouw van de administratie met micro- 
fischen voor het kadasterbestand en het gemeenschappelijk aanschaffen 
van leestoestellen met grote kortingen, is dit het zoveelste resultaat 
van een goede onderlinge verstandhouding tussen de Wateringen op 
provinciaal vlak.

Aan dit alles zijn vele samenkomsten en besprekingen voorafgegaan, 
waarbij vooral naar de anderen werd geluisterd en waarbij aan de 
kleinere entiteiten veel uitleg en goede raad werd gegeven.
De ingelanden van deze gebieden hebben evenveel rechten als deze be
horende tot grote Wateringen. Alleen door samen te werken kunnen we onze 
gemeenschappelijke belangen voor de toekomst veiliger stellen.
Ik doe hiervoor een warme oproep met de leuze indachtig 
"Een mens alleen is verloren".

Ridder B. De Schaetzen, 
Provinciaal voorzitter van het 
Verbond der Brabantse Wateringen.



5

STATUTEN VAN DE V.V.P.W. GOEDGEKEURD OP DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 1982.

Titel 1 - Voorafgaande bepalingen.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder :
"de polderwet" : de wet van 3 juni 1957, betreffende de polders; 
"de Polder" : het openbaar bestuur opgericht in uitvoering van 

de wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders.
"wet betreffende de wateringen" : de wet van 5 juli 1956, be

treffende de wateringen;
"de watering" : het openbaar bestuur opgericht in uitvoering 

van de wet van 5 juli 1956 betreffende de 
wateringen.

Artikel 2

Deze vereniging van polders en wateringen is geen vereniging 
zoals bedoeld bij de artikelen 10 en 11 van de polderwet en 
de wet betreffende de wateringen. Zij doet geen afbreuk van 
de autonomie van haar leden.

Titel 2 - Benaming, juridische vorm en zetel.

Artikel 3

Er wordt een vereniging opgericht onder de benaming "VERENIGING 
VAN VLAAMSE POLDERS EN WATERINGEN".

Artikel 4

De vereniging neemt vooralsnog de vorm aan van een feitelijke 
vereniging.

Artikel 5

De vereniging heeft haar zetel in de stad Antwerpen.

Titel 3 - Lidmaatschap.

Artikel 6

Kunnen lid worden van de vereniging, alle Vlaamse polders en 
wateringen die de statuten van de vereniging aanvaarden.
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Artikel 7

De aangesloten besturen van polders en wateringen zullen aan 
de vereniging van Vlaamse polders en wateringen een jaarlijkse 
bijdrage betalen. Deze bijdrage wordt jaarlijks door de al
gemene vergadering vastgesteld op gemotiveerd voorstel van het 
bestuur. Voor de eerste maal wordt een bijdrage door de op
richtende vergadering dd. 3.12.1981 vastgesteld als volgt : 
minder dan 1.000 ha
tot 10.000 ha 
meer dan 10.000 ha

1.000 fr.
3.000 fr.
5.000 fr.

Titel 4 - Doel

Artikel 8

De vereniging van vlaamse polders en wateringen heeft als doel :
a) de gemeenschappelijke belangen van alle vlaamse polders en 

wateringen te behartigen en ze, zowel individueel als kollek- 
tief, bij te staan in hun beleid;

b) namens de aangesloten besturen van polders en wateringen alle 
zaken van kollektief belang behandelen met derde besturen en 
instellingen;

c) het bestaan en de werking van de besturen van polders en 
wateringen te doen kennen;

d) het organiseren van alle noodzakelijke samenwerkingsverbanden 
tussen de polders, de wateringen en hun provinciale verbonden.

Titel 5 - Het beheer van de vereniging.

Hoofdstuk_l_:_De algemene Vergadering.

Artikel 9

Zijn lid van de algemene vergadering : de dijkgraven, voorzitters, 
adjunkt-dijkgraven, ondervoorzitters en ontvanger-Griffiers van 
de aangesloten polders en wateringen.

Artikel 10

Ieder lid van de algemene vergadering heeft één stem.

Artikel 11

De dijkgraven, voorzitters, adjunkt-dijkgraven, ondervoorzitters 
kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen 
door een ander lid van het bestuur van de polder en watering, 
drager van schriftelijke volmacht.

Artikel 12

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het 
aantal aanwezige vertegenwoordigers.
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Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij 
volstrekte meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, uit
gezonderd voor de samenstelling van het bestuur. De geheime 
stemming is verplicht indien tenminste één vierde van de op 
de vergadering vertegenwoordigde leden erom verzoeken of indien 
het gaat over de verkiezing van personen of over andere personen
kwesties .

Artikel 14

De algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar samen
geroepen door het bestuur. Op die algemene vergadering brengt 
het bestuur verslag uit over de werking van de vereniging en 
van haar geldelijk beheer. De algemene vergadering voorziet, 
in voorkomend geval, in de vervanging van de leden van het be
stuur. De algemene vergadering beslist, op voorstel van het 
bestuur, over de wijziging van de statuten. Iedere wijziging 
moet worden aangenomen door minstens twee derden van de aan
wezige leden.

Artikel 15

De notulen van de algemene vergadering worden door de sekretaris 
van het bestuur in een notulenboek geschreven. Zij worden onder
tekend door hem en door de Voorzitter van het bestuur.
Alle leden van de Vereniging ontvangen een afschrift van de no
tulen van de algemene vergadering.

Hoofdstuk 2 : Het bestuur.

Artikel 16

Het bestuur van de Vereniging wordt waargenomen door 9 vertegen
woordigers van de provincie West-Vlaanderen, 10 van de provincie 
Oost-Vlaanderen, 8 van de provincie Antwerpen, 6 van de provincie 
Brabant en 7 van de provincie Limburg.

Artikel 17

De Dijkgraven, voorzitters, adjunkt-dijkgraven en ondervoorzitters 
worden verkozen per provincie door en onder diezelfde bestuurs
leden van de polders en wateringen die gelegen zijn in die provincie 
voor een periode van zes jaar. Bij helften zullen de mandaten 
een einde nemen. Bij de eerste verkiezing zullen met dat doel 
de mandaten van de eerste reek* een duurtijd hebben van drie jaar.
De ontvanger-Griffiers worden verkozen per provincie door en onder 
de ontvanger-Griffiers respectievelijk van de polders en water
ingen die gelegen zijn in die provincie. De verkiezingen worden 
georganiseerd door het bestuur.

Artikel 13



Artikel 18

Het bestuur wordt bijgestaan door een sekretaris en een 
penningmeester aan te duiden door het bestuur.

Artikel 19

Het bestuur is gemachtigd zich te laten bijstaan door één of 
meerdere deskundigen.

Artikel 20

Het bestuur organiseert zijn eigen werking en staat in voor 
de verwezenlijkingen van de doelstellingen van de vereniging 
door o.m. het inrichten van het dagelijks bestuur, het op
stellen van de reglementen van inwendige orde voor het dage
lijks bestuur en de instelling en werking van probleemgebonden 
commissies en werkgroepen.

Artikel 21

De bestuursleden verliezen hun mandaat als zij het mandaat van 
dijkgraaf, voorzitter, adjunkt-dijkgraaf, ondervoorzitter of 
ontvanger-Griffier verliezen van de polder of watering die zij 
vertegenwoordigen. De nieuwe gekozenen zetten het mandaat 
van hun voorganger verder.

Artikel 22

Indien een plaats van bestuurslid vakant wordt, dan zal tot de 
vervanging worden overgegaan tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering voor de resterende duur van het oorspronkelijk 
mandaat.

_^e voorzitter en het dagelijks_bestuur.

Artikel 23

Het bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, een onder
voorzitter per provincie en de leden van het dagelijks bestuur 
Wanneer er in een provincie een onafhankelijk provinciaal ver
bond bestaat, is de voorzitter van dit verbond automatisch 
kandidaat-ondervoorzitter van de vereniging voor die provincie 
De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de 
vereniging.

Artikel 24

Het mandaat van Voorzitter valt samen met zijn mandaat van lid 
van het bestuur van de vereniging van Vlaamse polders en 
wateringen.
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De voorzitter roept het bestuur bijeen telkens hij dit nodig 
acht. Hij is gehouden het bestuur bijeen te roepen op 
schriftelijk verzoek van één derde der leden.

Artikel 26

De voorzitter en de secretaris tekenen alle briefwisseling 
uitgaande van de vereniging.

Artikel 27

Buiten de bevoegdheden hem toegekend krachtens de statuten , 
beschikt de voorzitter alleen over de bevoegdheden die hem door 
het bestuur zijn opgedragen of overgedragen.

Artikel 25

Titel 6 - Overgangsbepalingen

Het bestuur heeft o.m. als taak : het ontwerp van de werk- 
ingsregels op te stellen, het bijeenroepen van de eerste al
gemene vergadering en het organiseren van de statutaire be
stuursverkiezing .
Het statutair verkozen bestuur wordt voor de eerste vergadering 
samengeroepen door de uittredende voorzitter.
Het bestuur en de Voorzitter blijven in funktie tot het nieuwe 
bestuur statutair is verkozen.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE V.V.P.W. OP DATUM VAN 1.06.1983

Provincie West-Vlaanderen.

1. DEMEYERE E. , Smisjesstraat 15, 8411 ZUIENKERKE - Dijkgraaf 
Nieuwe Polder van Blankenberge.

2. LALEMAN E., Paddestraat 1, 8160 DIKSMUIDE - Dijkgraaf 
Polder; Vladslo-Ambacht.

3. VANDIERENDOUNCK A., Fort Zevenbergen 73, 8200 BRUGGE - 
Voorzitter Watering het Vrijgeweid

4. VERMANDER L., Diksmuidestraat 25, 8433 MIDDELKERKE - Dijkgraaf 
Groote Westpolder.

5. BAEKELANDT 0., Esenweg 42, 8160 DIKSMUIDE - Ontvanger-Griffier, 
Polder Vladslo-Ambacht.

6. DEMEYERE D..Kapellestraat 26, 8411 ZUIENKERKE (Houtave) 
Ontvanger-Griffier, Nieuwe Polder van Blankenberge.

7. PYLYSER H. .Strandlaan 61, 8460 KOKSIJDE - Ontvanger-Griffier, 
Polder Noordwatering van Veurne.

8. SINNAEVE H., Galgestraat 7, 8240 GISTEL - Ontvanger-Griffier, 
Groote Westpolder.

Provincie Oost-Vlaanderen.

9. ANNE N. , Antwerpsesteenweg 70, 2698 TIELRODE - Adj. Dijkgraaf 
Polder Oost-Sive en Schouwelbroek.

10. CLAEYS FL., Koning Albertlaan 69, 9810 GENT (Drongen) - Voorzitter 
Watering Oude Kale en Meirebeek.

11. COOREMAN E., Oudbrugstraat 21, 9140 ZELE - Dijkgraaf Polder 
tussen Schelde en Durme.

12. DE KINDER J., Veldstraat 21, 9360 BUGGENHOUT - Dijkgraaf 
Polder Vlassenbroek.

13. PATTIJN M., Motje 11, 9930 ZOMERGEM - Voorzitter Watering 
Zomergem - Lovendegem.

14. BOSMAN R., Leliestraat 19, 2750 BEVEREN - Ontvanger-Griffier, 
Polder Land van Waas.

15. DE SMET M., Hollekensstraat 5, 9960 ASSENEDE - Ontvanger-Griffier, 
Zwarte Sluispolder.

16. GOOSSENS A., St. Margrietestraat 26, 9981 ST. LAUREINS - Ontv. Gr. 
Generale Vrije Polders.

17. STEPMAN W., Ch. en Carlos Goubeaulaan 26, 9810 GENT (Drongen)
Ontv. Gr. Watering Oude Kale en Meirebeek.

18. VAN DEN BOSSCHE I., Kleitstraat 19, 9930 ZOMERGEM - Ontv. gr. 
Watering Zomergem - Lovendegem.
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Provincie Antwerpen

19. GORTS R., Guido Gezellelaan 126, 2510 MORTSEL - Voorzitter 
Watering de Goren.

20. PEETERS M., Stationstraat 52, 2660 WILLEBROEK - Adj. Dijkgraaf 
Polder van Weert.

21. TALBOOM J., Dr. Persoonslaan 29, 2660 WILLEBROEK - Dijkgraaf 
Polder Vliet en Zielbeek.

22. VERMEIREN C., Hoenderstraat 19, 2171 WUUSTWEZEL - Voorzitter 
Watering van Loenhout.

23. DE RIJCK A., Pastorijstraat 13, 3180 WESTERLO - Ontv. Gr.
Watering de Goren.

24. DE SMET U., Vleminckxstraat 35, 2671 BORNEM - Ontvanger-GRiffier, 
Polder van Hingene en Bornem.

25. HULSELMANS J., Bredabaan 292, 2170 WUUSTWEZEL - Ontv. Gr.
Watering van Wuustwezel.

26. VAN BORM M., Provinciale Weg 70, 2673 ST. AMANDS - Ontv. Gr. 
Polder Vliet en Zielbeek.

Provincie Limburg.

27. CEYSSENS G., Elfde Liniestraat 23, 3500 HASSELT - Voorzitter 
Watering het Schulensbroek.

28. ECTORS Y., Ridderstraat 1, 3910 HERK-DE-STAD - Voorzitter 
Watering Schakkenbroek en Terbermen.

29. SPAAS J., 't Hasseltkiezelstraat 45, 3690 BREE - Voorzitter 
Watering het Grootbroek.

30. WERELDS J., Leopold III straat 5, 3724 KORTESSEM - Voorzitter 
Watering de Herk.

31. BRIERS R., Kapelhofstraat 14, 3822 HASSELT - Ontvanger-Griffier 
Watering de Herk.

32. LAMBRECHTS C., Marktstraat 6, 3460 HALEN - Ontvanger-Griffier 
Watering de Velpe.

33. VAN DIJCK A., Vrijheidslaan 53, 3570 PEER - Ontvanger-Griffier 
Watering de Vreenebeek.
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Provincie Brabant.

34. CRABBE P. , Ossenwegstraat 34, 3440 ZOUTLEEUW - Voorzitter 
De Kleine Gete.

35. GRAAF D. DE RICHAUCOURT, Kasteel, 3081 STEENOKKERZEEL 
Voorzitter Watering der Barebeek.

36. RIDDER DE SCHAETZEN VAN BRIENEN, Diestersteenweg 83, 3800 ST. TRUIDEN
Voorzitter Watering van St. Truiden.

37. LAMMENS W., Zepperenweg 93, 3800 ST. TRUIDEN - Ontv. Gr.
Watering van St. Truiden.

38. LEFEVER G., Neerlintersesteenweg 124, 3340 TIENEN 
Ontv. Gr. Watering De Kleine Gete

39. VAN AELST E., Testeltsebaan 9, 3289 MESSELBROEK - Ontv. Gr.
Watering van Zichem.

Gecoöpteerde leden.

1. Dhr. H. HOSTEAUX, Adviseur, Centrale Studiedienst Polders.

2. Dhr. A. PAUWELS, Vrederechter em. , auteur van het boekje 
"Polders en Wateringen".

3. Dhr. D. VANCRAEYNEST, Ontvanger-Griffier van de Zwin - Polder 
(West-Vlaanderen.

* * * * * * * * * * *  * * * * *
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LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR OP DATUM VAN 01.06.1983

VOORZITTER

SECRETARIAAT

De Heer De Smet Mare, Ontvanger-Griffier van de 
Zwarte Sluispolder 
Hollekensstraat 5, 9960 ASSENEDE.
Tel. 091/44.55.19

Vereniging van Vlaamse Polders en 
Wateringen
Koningin Elisabethlei 24, 2018 ANTWERPEN 
Tel. 03/237.28.40 - 42

SECRETARIS De Heer Daniel Demeyere.
Ontvanger-Griffier Nieuwe Polder van Blankenberge 
Kapellestraat 26, 8411 ZUIENKERKE (Houtave)
Tel. 050/31.98.50

PENNINGMEESTER De Heer Hendrik Pylyser
Ontvanger-Griffier Noordwatering van Veurne. 
Strandlaan 61, 8460 KOKSIJDE 
Tel. 058/31.24.82

LEDEN - ONDERVOORZITTERS.

WEST-VLAANDEREN De Heer Leopold Vermander 
Dijkgraaf Groote Westpolder 
Diksmuidestraat 25, 8433 MIDDELKERKE

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN

De Heer Etienne Cooreman, Senator, 
Dijkgraaf Polder tussen Schelde en Durma 
Oudbrugstraat 21, 9140 ZELE

De Heer J. Talboom
Dijkgraaf Polder Vliet en Zielbeek
Dr. Persoonslaan 29, 2660 WILLEBROEK

LIMBURG De Heer Ectors Y.
Voorzitter Watering Schakkenbroek en Terbermen 
Ridderstraat 1, 3910 HERK-DE-STAD.

BRABANT Ridder de Schaetzen van Brienen 
Voorzitter Watering van St. Truiden
Voorzitter van het provinciaal Verbond der Brabantse 
Wateringen.
Diestersteenweg 83, 3800 ST. T'RUIDEN.



X I E U W 8  UIT DE

V E R EN IG IN G

VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN' HET BESTUUR, PD. 5 NOVEMBER 1982

Aanwezig : - DE SMET M. : Voorzitter
- ANNE N ., BOSMAN R., BRIERS R., CLAEYS F., COOREMAN E.,
CRABBE P., DE KINDER J., DEMEYERE D., DE RIJCK A.f 
RIDDER B. DE SCHAETZEN, DE SMET U.t GORTS R.t HOOGSTOEL J. 
HOSTEAUX H., HULSELMANS J., LAMBRECHTS C., LAMMENS W.t 
LEFEVER G., PEETERS M., PYLYSER H., TALBOOM J., VAN BORMS M. 
VANCRAEYNEST D., VAN DEN BOSSCHE I., VERMEIREN C.,
WERELDS J. : Leden.

1. Huishoudelijk reglement.

HET BESTUUR.

Art. 1. De uitnodigingen tot de bestuursvergaderingen kunnen 
door de Voorzitter of door de Secretaris, in opdracht 
van de Voorzitter, ondertekend worden.

Art. 2. Het Bestuur kan bijgestaan worden door ambtenaren van
openbare diensten, wier beleid of aktiviteiten betrek
king hebben op de werking en het bestaan van de Polders 
en Wateringen.

Art. 3. Het Bestuur kan reis- en verblijfkosten toekennen aan 
de leden van het dagelijks bestuur en aan de leden van 
de commissies.

DAGELIJKS BESTUUR.

Art. 4. Het dagelijks Bestuur is samengesteld uit : de Voor
zitter van de Vereniging, de Secretaris, de Penning
meester en de Onder-Voorzitters van de Vereniging

Art. 5. De Ondervoorzitters kunnen zich op de vergaderingen van 
het dagelijks Bestuur laten vertegenwoordigen door een 
Bestuurslid van de Vereniging , behorende tot de 
Provincie van de Ondervoorzitter die zich laat ver
tegenwoordigen .

Art. 6. Het dagelijk Bestuur kan bijgestaan worden door de
ambtenaren bedoeld in artikel 2.
De Voorzitter kan ook andere personen tot de ver
gaderingen van het dagelijks Bestuur uitnodigen.

Art. 7. Het dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de
Voorzitter dit nodig acht. De Voorzitter is gehouden 
het dagelijks Bestuur bijeen te roepen op schriftelijk 
verzoek van drie van zijn leden.
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Art

Art

Art
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Art

Art

Art

Art

Art

Art
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Art .8. De beslissingen van het Bestuur worden genomen
bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslag
gevend .

. 9. Het dagelijks Bestuur is ondermeer belast met :
a) het voorbereiden van de werkzaamheden van het 

Bestuur en met het uitvoeren van haar beslissingen.
b) het beantwoorden van de brieven gericht aan de 

Vereniging.
c) het verzorgen van de relaties met de Ministeries,

de Provinciebesturen, de Polder- en Wateringbesturen 
en derde Besturen of Diensten.

10. Het dagelijks Bestuur doet de uitgaven nodig voor de 
werking van de Vereniging, binnen de kredieten van de 
begroting.

11. Het dagelijks Bestuur gelast aan de penningmeester de 
betaling van de uitgaven op zicht van de bewijsstukken 
betreffende de uitgave.

COMMISSIES.

12. De commissies worden opgericht door het Bestuur.
De opdracht en de bevoegdheden van iedere commissie 
worden duidelijk omschreven door het Bestuur.

13. Het aantal leden van de commissie wordt vastgesteld 
door het Bestuur.

14. De Voorzitter en de leden van de commissie worden 
aangeduid door het Bestuur.

15. De Voorzitter van de Vereniging en de Secretaris kunnen 
ten alle tijde de zittingen van de commissies bijwonen.

16. De commissie kiest onder zijn leden een Secretaris.

17. De commissie regelt zijn eigen werking.

18. De commissie legt: een verslag over zijn werkzaam
heden voor aan het dagelijks Bestuur, op eigen 
initiatief of op verzoek van het Besttnr.
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A."„ . 19. Het dag'̂ 1 i iks Bestuur legt het verslag van de
commiss' umgevuld met zijn opmerkingen voor aan 
het Be: aur van de Vereniging.

Art. 20. De commissies zijn interne organen. Zij kunnen niet 
naar buiten treden namens de V.V.P.W., noch namens 
zichzelf. Kontakten met de Overheid en met derde 
Besturen of instellingen gebeuren in overleg met het 
Bestuur of het dagelijks Bestuur.

Art. 21. De Secretaris zorgt voor het nauwkeurig bijhouden 
van de verslagen en van de ledenadministratie.

Art. 22. Alle verslagen, briefwisseling en werkdocumenten,
worden bewaard op het secretariaat van het Bestuur.

DE PENNINGMEESTER.

Art. 23. De penningmeester doet de betalingen op bevel van het 
dagelijks Bestuur.

Art. 24. De penningmeester int de bijdragen van de leden en de 
aan de Vereniging verschuldigde gelden zo spoedig 
mogelijk nadat zij vastgesteld of opeisbaar zijn 
geworden.

Art. 25. De penningmeester richt de financiële administratie in
en voert deze op zodanige wijze dat de financiële rechten 
en verplichtingen daaruit ten alle tijde en volledig 
kunnen worden gekend.

Art. 26. De penningmeester legt telkenjare de rekening over 
het afgelopen jaar en een raming van de ontvangsten 
en uitgaven voor het volgend jaar voor aan het Bestuur.

OVERIGE BEPALINGEN.

Art. 27. Indien de Voorzitter verhinderd is wordt hij in 
het Bestuur van de Vereniging vervangen door een 
Onder-Voorzitter, waarbij de oudste in jaren 
voorrang heeft.
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2. Opstellen werkingsprogramma - oprichting van werkgroepen 
of commissies.

Er worden werkgroepen opgericht om de diverse problemen in de 
polder en wateringen te evalueren en voorstellen te formuleren 
naar de oplossing van de problemen.
De samenstelling van de diverse werkgroepen is als volgt :

a) Werkgroep "Dijken1*.

Voorzitter : Talboom J., Dijkgraaf Polder Vliet en Zielbeek 
Leden : Muysoms E. , Dijkgraaf Polder van Willebroek

De Kinder J., Dijkgraaf Polder Vlassenbroek 
De Smet U., Ontv. Gr. Polder van Hingene en Bornem 
Van Borm M., Ontv. Gr. Polder Vliet en Zielbeek 
Peeters M., Adj. Dijkgraaf Polder van Weert

b) Werkgroep "Wetgeving en Reglementering".

Voorzitter : A. Pauwels, Vrederechter Emeritus
Leden : Cooreman E.t Dijkgraaf Polder tussen Schelde en Durme

Demeyere E., Dijkgraaf Nieuwe Polder van Blankenberge 
Ceyssens G., Voorzitter Watering Het Schulensbroek 
Briers R.t Ontv. Gr. Watering De Herk.
Lammens W., Ontv. Gr. Watering St. Truiden 
Pylyzer H., Ontv. Gr. Polder Noordwatering van Veurne 
Demeyere D., Ontv. Gr. Nieuwe Polder van Blankenberge 
Van Craeynest D., Ontv. Gr. Zwinpolder.
DeSmet M., Voorzitter VVPW

c) Werkgroep_"Public_-_Relations"

Voorzitter : Ridder B. de Schaetzen, Voorzitter van het
Provinciaal Verbond van Brabantse Wateringen 

Leden : De Smet M., Ontv. Gr. Zwarte Sluispolder
Bosman R., Ontv. Gr. Polder Land van Waas 
Van Den Bossche I., Ontv. Gr. Watering Zomergem -

Lovendegem.
Demeyere D., Ontv. Gr. Nieuwe Polder van Blankenberge

d) Werkgroep "Milieu"

Leden : Ceyssens G., Voorzitter Watering het Schulensbroek
Graaf D. de Ribaucourt, Voorzitter Watering der Barebeek. 
Vandierendonck A., Voorzitter Watering het Vrijgeweid.

e) Werkgroep "Administratie"
Voorzitter : De Smet M., Voorzitter van de V.V.P.W.
Leden : Van Borm M.,Ontv. Gr. Polder Vliet en Zielbeek

Demeyere D., Ontv. Gr. Nieuwe Polder van Blankenberge 
Lefever G., Ontv. Gr. Watering de Grote Gete
De Ryck A., Ontv. Gr. Watering de Goren.

De Voorzitter en de Secretaris van de Vereniging, alsook de 
Heer H. Hosteaux, maken ambtshalve deel uit van alle werkgroepen
Zij staan tevens in voor de eerste samenroeping van de commissies.
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2. VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR,
PD. 11 FEBRUARI 1983.

Aanwezig : de heer DE SMET M. - Voorzitter V.V.P.W.
de heer ECTORS Y. - Ondervoorzitter voor Limburg en

tevens voorzitter van het Limburgse 
Verbond van de Wateringen, 

de heer Senator COOREMAN E. - Ondervoorzitter voor
Oost-Vlaanderen. 

de heer TALBOOM J. - Ondervoorzitter Antwerpen, 
de heer DEMEYERE D. - Secretaris, 
de heer PYLYSER H. - Penningmeester, 
de heer ir. DENTENEER A. - w.d. Directeur-Generaal

Leidend Ambtenaar van de 
Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu . 

de heer HOSTEAUX H. - Adviseur, 
de heer HOOGSTOEL J. - Adjunct-adviseur.
Mevrouw SCHRIJVERS L.

Afwezig met kennisgeving :

De heer Ridder de Schaetzen van Brienen - ondervoorzitter voor Brabant
en tevens voorzitter van het Brabants Verbond van de Wateringen.
De heer VERMANDER L. - ondervoorzitter voor West-Vlaanderen.

1. Voorbereidingen voor de werkgroep "Wetgeving".

De heer ir. Denteneer werd door de voorzitter tot deze bij
eenkomst uitgenodigd.
- Het nieuwe Ministerie voor de Vlaamse Gemeenschap is zopas 

opgericht. Binnen dit departement is de Administratie voor 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (A.R.O.L.) met haar werk
zaamheden gestart. De Landelijke Waterdienst en de Centrale 
Studiedienst voor de Polders behoren nu beide tot die 
administratie.

- De Voorzitter van de V.V.P.W. geeft ten overstaan van de 
heer Ir. Denteneer, een korte probleemschets betreffende 
de werking van Polders en Wateringen.

Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen hebben de 
laatste jaren een grote weerslag gehad op de werking van polders 
en wateringen. Vooreerst werd het beheer over de onbevaarbare 
waterlopen opgesplitst waardoor onze besturen in de onmogelijk
heid verkeren om een geintegreerd beleid te voeren over het 
hydrografisch bekken van hun gebied. Polders en Wateringen 
worden eveneens te weinig betrokken bij het beleid van nieuw 
opgerichte besturen,
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die een aktiviteit voeren met soms een enorme invloed op 
het beheer van het oppervlaktewater zoals de ruilverkavelingen, 
de watermaatschappijen, ruimtelijke ordening en landschaps- 
zorg.

Het verhogen en verstevigen van de dijken is bij de dijkenwet 
van 18 juni 1979 toegewezen aan het Rijk.
Duidelijke afspraken zijn nodig nopens het gewoon onderhoud 
van de dijken en het vernieuwen en onderhouden van de uit
wateringssluizen en andere kunstwerken in de dijken.

Er is de laatste decennia een behoefte ontstaan aan een snellere 
en diepere ontwatering ingevolge de evolutie in de landbouw, 
mechanisatie, veredeling van de gewassen enz.

De toename van de bebouwde en verharde oppervlakten binnen 
de poldergebieden, heeft een verhoging van het af te voeren 
waterdebiet voor gevolg.

Deze maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen hebben 
tot gevolg dat de polders en wateringen met de huidige ter 
beschikking staande bestuurlijke middelen geen doelmatig 
beheer van het oppervlaktewater kunnen voeren. Zij wensen 
met de overheid mede te praten over een eventuele aktualisering 

van de wetten en reglementen betreffende de polders en 
wateringen teneinde in de toekomst over een instrument te 
beschikken waarmee men kan werken en dat voldoet aan de be
hoeften .

- Aan de Centrale Studiedienst voor de Polders wordt door de 
Leidend Ambtenaar van AROL toelating verleend over te gaan 
tot de installatie van een werkgroep die het herzien van de 
wetgeving en reglementen op polders en wateringen als op
dracht heeft en die een voorstel van tekst zal uitwerken dat 
aan de bevoegde Gemeenschapsminister kan worden voorgelegd 

Tot die werkgroep zullen enerzijds de besturen 
(voorzitters, dijkgraven, ontvanger-Griffiers) en anderzijds 
de voogdijoverheden, (Provincie, Landelijke Waterdienst en 
het Ministerie van Openbare Werken) uitgenodigd worden.

Aan de Heer A. Pauwels - Ere-Vrederechter, auteur van het boek 
"Polders en Wateringen" zal gevraagd worden het voorzitterschap 
ervan op zich te nemen.

Er wordt gevraagd een documentatiemap samen te stellen ten be
hoeve van de leden van de werkgroep.



De heer PYLYSER, penningmeester geeft het overzicht van de 
huidige stand van zaken. De rekening 1982 en de begroting 1983 
zal ter bespreking en goedkeuring aan de Algemene Ledenver
gadering voorgelegd worden.
Er wordt ook besloten de meest noodzakelijke kantoorbehoeften 
(briefpapier, briefomslagen,stempels enz.) voor het secretariaat 
aan te schaffen.

Overzicht van de financiële toestand van de_Vereniging.

Werkgroep Public - Relations.

Deze werkgroep moet dringend met zijn werkzaamheden beginnen, 
dit vooral met het oog op het verstrekken van informatie aan 
de leden.
Aan de Heer Ridder de Schaetzen van Brienen zal gevraagd worden 
een datum voor de eerste bijeenkomst vast te leggen.

Werkgroep Dijken.

De heer Dijkgraaf Talboom geeft een kort verslag van de eerste 
bijeenkomst die op 28 januari 1983 plaats had te Puurs.

Allerlei.

Bestaat er geen mogelijkheid om de diamontage "Polders en 
Wateringen" te vertonen op de Algemene Vergadering van de 
wateringen of polders die er om vragen ?
Het probleem is de apparatuur voor het projekteren van de dia's. 
Hiervoor zal er beroep moeten gedaan worden op de medewerking 
van het Gemeentekrediet van België. Met dit doel zal de heer 
Hosteaux kontakt opnemen met de heer Segers, Chef van de dienst 
"Relaties met openbare besturen" van voornoemde kredietin
stelling .

Het verbond van Limburgse Wateringen heeft aan de Gouverneur 
van de provincie gevraagd om een eenvormig identificatiebewijs 
uit te reiken aan de bestuurs— en personeelsleden van de 
wateringen. Zij vragen of dit voorstel kan gesteund worden 
door de V.V.P.W. Kan zo een legimitatiebewijs ook niet in om
loop gebracht worden voor alle wateringen en polders ?
De Centrale Studiedienst voor de Polders heeft met een 
schrijven van 7 december 1981 van de heer Gemeenschapsminister 
de toelating bekomen om gelijkaardige bewijzen uit Le reiken.
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Blijkbaar loopt er nu iets fout met de uitvoering van die 
ministeriele beslissing, vermits de voor goedkeuring inge
diende legimitatiebewijzen niet meer worden afgeleverd.

In verband met de ruiming van de waterlopen van 1ste kate- 
gorie, heeft het Limburgs verbond aan de heer Gemeenschaps

minister van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuur
behoud gevraagd de richtlijnen van de heer minister Héger 
van 1970 terug uit te voeren en kenbaar te maken.
Die richtlijnen behelzen het vooraf in kennis stellen van de
wateringen van de in de loop van het jaar voorgenomen onder
houdswerken aan de waterlopen in hun gebied, het mededelen van 
die juiste datum van aanvang van die werken en het van na
bij volgen van de uitvoering door de wateringen.

Het Limburgs verbond vraagt ook aan de Gemeenschapsminister 
om de wateringen aktief te betrekken in de bestrijding 
van de muskusratten.

' k ^ ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k ' k i s r - ^ - k ' k ' k



22

3. VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP WETGEVING.

Aan de Centrale Studiedienst voor de Polders werd de toelating 
verleend over te gaan tot de installatie van een werkgroep die 
de opdracht heeft om de wetgeving en reglementen betreffende 
polders en wateringen te actualiseren.
Die taak zou moeten resulteren in het voorleggen van een voor
stel van tekst aan de bevoegde Gemeenschapsminister.

Samenstelling van de werkgroep.

de heer Ach. PAUWELS, Ere-vrederechter - Voorzitter 
de heren :
DE SMET M. - Voorzitter van de V.V.P.W. - Ontvanger-Griffier 

Zwarte Sluispolder 
BRIERS R. - Ontvanger-Griffier, Watering De Herk 
CEYSSENS G. - Voorzitter watering Het Schulensbroek 
Senator COOREMAN E. - Dijkgraaf Polder tussen Schelde en Durme.
DEMEYERE D. - Ontvanger-Griffier, Nieuwe Polder van Blankenberge en 

Secretaris V.V.P.W.
DEMEYERE E. - Dijkgraaf Nieuwe Polder van Blankenberge.
LAMMENS . - Ontvanger-Griffier Watering Sint-Truiden.
MUYSOMS E. - Dijkgraaf Polder Willebroek
PYLYSER H. - Ontvanger-Griffier polder Noordwatering van Veurne 

en penningmeester V.V.P.W.
VANCRAEYNEST D. - Ontvanger-Griffier Zwin-Polder.
Mevr. Senator TYBERGHIEN - VANDENBUSSECHE M.

Landelijke Waterdienst.

De heer ir. W. GODERIS - e.a. ir. Hoofd van Dienst 
De heer ir. STRUBBE - e.a. ir. Hoofd van Dienst

Provinciebestuur Antwerpen.

De heer Ir. PEETERS L. - Adjunkt-Direkteur Provinciale Technische Diensten 
Mevr. VAN STAPPEN L.

De heer VANDEVORST - Afdelingschef.
De heer VAN POUCKE K. - Adjunct-Adviseur Provinciale Technische Wegendienst 
De heer SCHRUERS R. - Arrondissementsbuurtwegcommissaris

Provinciale Technische Wegendienst.

?£2Xi^Eïë'3estuur Oost-Vlaanderen

De heer DE BOECK H. - Bestuursdirecteur.
Mevr. ROMMEL R. - Dienstchef.

Provinciebestuur West-Vlaanderen

De heer LODEYCK A. -Afdelingschef.
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Ministerie van Openbare Werken

De heer MARTENS F. - Scheepvaartinspecteur.

Algemeen Boeren Syndicaat.

De heer FERKET L.

Belgische_Boerenbond.

De heer DE VADDER G.

Centrale Studiedienst_der_Polders.

De heer HOSTEAUX H. - Adviseur.
De heer HOOGSTOEL J. - Adjunct-Adviseur.
Mevr. SCHRIJVERS L.

Op vrijdag 4 maart had de eerste bijeenkomst plaats in de burelen 
van de Centrale Studiedienst Polders onder het voorzitterschap van 
de heer Ach. PAUWELS. De voorzitter wijst de vergadering erop dat 
de huidige wet op de wateringen en de polderwet, voor de tijd dat 
ze werden uitgevaardigd, eigenlijk degelijke wetten waren.
De werkzaamheden voor het opstellen ervan werden aangevat na de 
rampzalige overstromingen van 1926, en de overstromingen van 1953 
lagen aan de basis van een versnelde afwerking. Het is nu maar in
gevolge de fusiepolitiek,dat door het onstaan van grote entiteiten 
het werken met die wetgeving moeilijker werd. De Heer M. DE SMET 
verwijst naar zijn toespraak van het statutair Congres van de 
Vereniging van 23 september 1982, waarin de probleemschets en visie 
op de toekomstige werking werden naar voorgebracht. Vervolgens wordt 
er door de heer PAUWELS op gewezen dat er binnen het kader van de 
V.V.P.W. reeds heel wat studiewerk omtrent de aktualisering van de 
wetgeving werd verricht. De conclusies werden samengebracht in een 
discussienota, die samen met een dokumentatiemap aan de deelnemers 
werd overhandigd. Hierop wordt door de voorzitter voorgesteld de 
materie in brede zin te bespreken; om een orientatieronde te houden.
Dit gesprek voert langs vele aspek,ten van het waterhuishoudingsbeleid, 
het standpunt van de voogdijoverheden, de prefinanciering van de werken 
door de besturen, fiscaliteit, geschotten en minimumbelasting, de 
bestuurlijke inrichting, de derde besturen die raakvlakken hebben 
met de werking van polders en wateringen enz.
Tijdens de tweede bijeenkomst op 29 april 1983 te Antwerpen wordt 
aan de hand van de discussienota de artikelgewijze bespreking van 
de wetten op Polders en Wateringen aangevat.
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Er wordt voorgesteld de nieuwe wetgeving op twee fundamentele pijlers 
te bouwen :

1. Inrichting van onze besturen over integrale stroomgebieden met 
integrale bevoegdheid over het ganse waterlopenstelsel.

2. De belanghebbende die dan moet in staat gesteld worden om het 
beleid te bepalen, te voeren en te controleren.

Tijdens de behandeling van hoofdstuk I worden de doelstellingen van 
polders en wateringen geformuleerd en besproken evenals de noodzaak 
om de basisinformatie te bezitten omtrent de waterlopen waarrond 
het beleid zal moeten gevoerd worden.
De huishoudelijke reglementen komen eveneens aan de orde.
Bij de behandeling van hoofdstuk II gaat het over de bestuurlijke 
inrichting en het al dan niet invoeren van een beleidsbepalende 
raad. Het opmaken van de kadastrale legger, kiezerslijsten en 
het volmachtengedrag vormen eveneens punten van bespreking.
Tot slot handelt de werkgroep nog over de bevoegdheden van de be
leidsbepalende raad, het algemeen- en bijzonder politiereglement 
en de stemverrichtingen in de raad.
De volgende vergadering is voorzien voor vrijdag 27 mei 1983.
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4. VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP "DIJKEN" 
DD. 28 JANUARI 1983.

Aanwezig : Mare De Smet en Daniël Demeyere, respectievelijke
voorzitter en secretaris van de V.V.P.W., de leden van 
de werkgroep :Talboom, Dijkgraaf van de Polder Vliet 
en Zielbeek, Muysoms, Dijkgraaf van de Polder Willebroek, 
De Kinder,Dijkgraaf van de Polder Vlassenbroek, M. Peeters 
adjunct-Dijkgraaf van de Polder van Weert, De Smet U., 
ontvanger-Griffier van de polders van Bornem, Hingene en 
Weert en M. Van Borm, ontvanger-Griffier van de Polder 
Vliet en Zielbeek.

Verontschuldigd : de heer Hosteaux H., Adviseur Centrale Studiedienst
voor de Polders.

De heer Talboom zal het voorzittershap van de werkgroep "dijken" 
waarnemen terwijl de heer Van Borm als secretaris zal fungeren.

Na zijn welkomwoord geeft de voorzitter een overzicht van de taken 
van de polderbesturen. Als een der voornaamste citeert hij de be
scherming van de poldergebieden tegen overstroming en de water
afvoer van de gronden.
De dijkenwet van 18 juni 1979 is volgens de heer Talboom tot 
stand gekomen ingevolge de overstromingen te Ruisbroek in januari 
1976. Hieraan werd vervolgens het "Sigmaplan" gekoppeld dat als 
doel heeft het bekken van de zeeschelde tegen overstromingen te 
vrijwaren. Genoemde wet geeft aan het Rijk de mogelijkheid aan 
de aan het getij onderhevige waterlopen zowel binnen als buiten 
poldergebieden, dijken en gecontroleerde overstromingsbekkens aan 
te leggen. Hij vindt dit een goede zaak voor de polderbesturen die 
niet over de nodige financiële middelen beschikken om dergelijke 
werken uit te voeren.

Het probleem stelt zich nochtans inzake de aanleg, het onderhoud en 
de bediening van de sluizen in de dijken. Dienaangaande is niets 
specifiek bepaald in de dijkenwet.
De werkgroep is nochtans van oordeel dat de polderbesturen dienen 
betrokken te worden bij de plannen tot aanleg van deze kunstwerken 
en dat de bediening van de sluizen volledig door de polderbesturen 
moeten gebeuren, vermits deze besturen toch als taak hebben de 
binnenwaters te beheersen. Hierover zou geen betwisting mogen be
staan.

Verder wordt gehandeld over de funktie van de polders bij het onder
houd van de dijken in hun gebieden.
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Artikel 12 van de dijkenwet bepaalt dat de dijken die tot een 
poldergebied behoren onder toepassing vallen van de wetgeving be
treffende de polders en het Rijk instaat voor het aanleggen en ver 
beteren van de verdedigingswerken in de erkende poldergebieden. 
Hieruit blijkt dat de polders hun bevoegdheid behouden voor het 
gewone onderhoud van de dijken en derhalve weinig veranderd is 
voor de polderwet.

Dijkgraaf Muysoms brengt vervolgens verslag uit over een onderhoud 
dat hij dienaangaande heeft gehad met de Hoofdingenieur-Directeur 
van de Dienst der Zeeschelde, die de betrokkenheid van de polders 
bevestigde voor het gewoon onderhoud. De mogelijkheid zou zelfs 
bestaan dat de staat financieel zou tussenkomen in de onderhouds
kosten .

Dijkgraaf De Kinder meent dat het onderhoud van de dijken goedkoop 
en zeer efficiënt kan geschieden door begrazing b.v. door schapen. 
Verder schetst hij enkele specifieke toestanden van dijken en 
achterliggende waterlopen in zijn poldergebied.

In zijn tussenkomst pleit V.V.P.W. Voorzitter Mare De Smet voor 
de aanpak van een organisatorisch gesprek met de overheid, waar
voor wij de nodige initiatieven dienen te nemen.

In de slotbeschouwingen van deze eerste bijeenkomst van de "Werkgroep 
dijken" wordt de unanieme wens geuit dat de polderbesturen medebe
heer dienen te verkrijgen in het dijkenbeleid van de Staat en zij 
dienen betrokken te worden bij het opstellen van de plans en 
werkschema's.

Verder wordt beslist dit jaar een vergadering te beleggen met alle 
bij de V.V.P.W. aangesloten polderbesturen die dijken in hun gebied 
hebben om een gezamelijk standpunt te bepalen tegenover de overheid.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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5. VERSLAG OVER DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP "PUBLIC - 
RELATIONS" PD. 21 APRIL 1983.

Aanwezig : - De heer Mare De Smet, Voorzitter VVPW
- De Heer Hugo Hosteaux, Adviseur, Centrale 

Studiedienst der Polders.
- Ridder de Schaetzen van Brienen, Voorzitter van

de Watering van St. Truiden, tevens Voorzitter van 
de Werkgroep.

- De Heer Daniel Demeyere, Secretaris VVPW
- De Heer I. Van Den Bossche, Ontvanger-Griffier 

van de Watering Zomergem - Lovendegem.
- De Heer R. Bosman, Ontvanger-Griffier van de 

Polder van het Land van Waas.

De Heer Daniël Demeyere wordt aangesteld als secretaris.

Een eerste doelstelling van de werkgroep wordt omschreven als 
het ter kennis brengen bij de leden van de activiteiten van de 
VVPW, het gedane studiewerk, de verslagen van de diverse werk 
groepen enz.

Middel daartoe is de uitgave van een periodiek, een infor
matieblad voor de leden dat een aantal keren per jaar zou 
verschijnen.

De Voorzitter van de werkgroep legt de klemtoon op de door
stroming van de informatie via de Provinciale Verbonden.
Het is het enige middel om de afstandelijkheid tussen de 
leden, het bestuur van de VVPW en de polder- en wateringbe- 
sturen te overwinnen.
De Voorzitter dringt tevens aan op het houden van voor
lichtingsvergaderingen in de verschillende provincies.

De werkgroep kan met deze zienswijze gedeeltelijk instemmen. 
Waar er provinciale verbonden bestaan kan de overdracht van 
informatie desgevallend gebeuren via het verbond.
Het oprichten van provinciale verbonden kan de vereniging 
echter niet forceren. Het houden van voorlichtingsverga
deringen per provincie of stroomgebieden met dezelfde pro
blemen, is zeker wenselijk en zou kunnen bijdragen tot het 
tot stand komen van een provinciaal verbond.
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Het uitgeven van een periodiek heeft anderzijds als voordeel 
dat de informatie kan gebundeld worden en goedkoper kan ver
stuurd worden.
Het verzenden van een verslag kost minstens 22 frank terwijl 
een periodiek kan verzonden worden voor 1,50 frank voor een 
gewicht tot 75 gram, te verhogen met 1 frank per bijkomende 
50 gram

De werkgroep besluit een periodiek uit te geven met als titel 
"Polders en Wateringen".
Er zal er naar gestreefd worden om het tijdschrift zoveel 
mogelijk in te delen in "vaste rubrieken" zoals :
1/ Verslagen en nieuws uit de vereniging.
2/ Lezersbrieven en vraagbak.
3/ Aktualitiet.
4/ Standpunten derden : Landelijke Waterdienst, Landbouw -

organistaties enz.

Tijdens beperkte bijeenkomsten op 6 mei, 11 mei en 27 mei 
werden de lay-out van het boekje, de vormvereisten, de inge
zonden artikels en de advertenties besproken, waaruit ten 
slotte het eerste nummer , dat voor u ligt, is ontstaan.

De eerste jaargang van het tijdschriftje wordt toegestuurd 
naar de ongeveer 300 Dijkgraven, Voorzitter, Adjunkt-Dijkgraven, 
Onder-Voorzitter en Ontvanger-Griffiers van alle Polder- en 
Watering besturen in Vlaanderen, maar de Provinciebesturen, 
de 136 besturen van de Gemeenten die geheel of gedeeltelijk 
binnen de omschrijving vallen van de polder en waterings- 
gebieden, alsook naar verscheiden ambtenaren en overheids
personen die in nauw verband staan met de werking en het be
leid van de polder- en wateringbesturen.
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6. TE ONTHOUDEN DATA. VERGADERINGEN. AANKONDIGINGEN.

1/ Het dagelijks bestuur van de vereniging komt op vrijdag 
3 juni 1983 bijeen te Antwerpen in het provinciegebouw.
Op de agenda staan volgende punten ingeschreven :
a) Overzicht van de aktiviteiten van de werkgroepen.
b) Aanvraag voor het bekomen van een derde arbeidscircuit
c) Bespreking van de ingekomen correspondentie.
d) Voorbereiding bestuursvergadering.

2/ De Bestuursvergadering is voorzien voor 27 juni 1983, om
14 uur te Antwerpen in het provinciehuis. Op de agenda o.m. :
a) Goedkeuring verslag 5/11/1982
b) Overzicht van de aktiviteiten van de werkgroepen
c) Krachtlijnen van een nieuwe wetgeving op de polders en

wateringen.
d) projekt derde arbeidscircuit VVPW
e) Voorbereiding Algemene Ledenvergadering.

3/ De werkgroepen "Dijken" vergadert in september
bij de heer J. Talboom in het domein "Schalienhoeve"
te Kalfort - Puurs.

Op deze vergadering worden alle bij de VVPW aangesloten polder
besturen die dijken in hun gebied hebben uitgenodigd.
Het is de bedoeling de problemen in verband met het dijken 

beleid te formuleren, te bespreken en standpunten dien
aangaande vast te leggen.

4/ De werkgroep "Public - Relations" vergadert op 5 juli 1983
om 14 uur in de burelen van de Nieuwe Polder van Blankenberge 
te Houtave, ter bespreking van het 2e nummer van het tijd
schrift.

5/ Diamontage "Polders en Wateringen"

De prachtige diamontage die U hebt kunnen bekijken tijdens 
de oprichtingsvergadering van de VVPW op 23 september 1982 
te Antwerpen, kan nu dank zij de medewerking van het Gemeente
krediet van Belgie, voor vertoning ter beschikking gesteld 
worden van de besturen.
Wanneer U eventueel deze voorstelling zou plannen voor uw 
eerstvolgende Algemene Vergadering, kan dat geregeld worden 
mits voorafgaandelijk kontakt op te nemen met het secretariaat 
van de VVPW te Antwerpen.

• k ' k ' k i c ' k ' k ' k i c ' k ' k ' k ’k ' k ' k ' k ' k ' k
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1. ARBEIDSWETGEVING - ARBEIDSREGLEMENTEN.

Toepassingsgebied.

De wet tot instelling van de arbeidsreglementen is van toepassing 
op alle werknemers en werkgevers.
Deze wet is echter niet van toepassing op de personen tewerkge
steld door het rijk, de provincies, de gemeenten, de openbare in
stellingen die er onder ressorteren en de instellingen van openbaar 
nut.
Gezien de polders en wateringen hierin niet vernoemd worden, wordt 
de wet geacht ook van toepassing te zijn op deze besturen.

Werkwijze voor het opstellen van het arbeidsreglement.

Het arbeidsreglement moet opgemaakt worden door de werkgever.
Een exemplaar wordt volledig opgesteld, d.w.z. de gedrukte tekst 
dient behoorlijk aangevuld. Open ruimten dienen vervolledigd of 
geschrapt. Ook de adressen van de vier inspectiediensten en het 
hoofd van de veiligheidsdienst der onderneming dient vermeld.
Tevens moet het attest van de regelmatige raadpleging der werk
nemers genoteerd. Datum van opstellen en handtekening niet vergeten.

Dit volledig ingevuld exemplaar moet gedurende acht dagen voor 
raadpleging van de werknemers uitgehangen worden. Gedurende die 
acht dagen houdt de werkgever een register voor opmerkingen (dus 
geen los blad papier, bvb. wel een kleine schrijfboek) ter 
beschikking van de werknemers.

Na verloop van die acht dagen moet het register voor opmerkingen 
(met of zonder opmerkingen) samen met één afschrift van het arbeids
reglement, gezonden worden naar het Ministerie van Terwerkstelling 
en Arbeid, Inspectie van Sociale Wetten.

Gedrukte arbeidsreglementen, die nog gedeeltelijk met de pen of 
de schrijfmachine moeten vervolledigd worden, zijn in de handel 
verkrijgbaar. Bij de aankoop dient er op gelet, dat er, benevens 
het originele exemplaar voor de onderneming, nadien één exemplaar 
dient overgemaakt aan elke werknemer en reserve-exemplaren in voor
raad te hebben.

Indien deze werkwijze goed gevolgd werd en indien het reglement 
behoorlijk opgesteld werd, wordt door de arbeisinspectie een 
nummer van registratie toegekend. Dit registratienummer wordt 
best aangebracht op de tekst van het reglement. Het past op dit 
ogenblik ook aan elke werknemer één afschrift van het reglement 
te overhandigen.
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Verplichte vermeldingen.

Het arbeidsreglement moet vermelden :

1. Uurregeling : begin en einde van de arbeidsdag, rusttijden, 
dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid.

2. Wijze van meting van een controle op de arbeid met oog op
het bepalen van het loon (uur-, week-, 14 of 15 dagen, maand
loon , stukloon).

3. Wijze, plaats en tijdstip van de betaling van de lonen.

4. De opsomming van de wettelijke feestdagen.

5. De bijzonder opzeggingstermijnen.

6. Rechten en plichten van het toe zichthoudende personeel.

7. Dagen en uren voor raadplegingen van de sociale documenten 
(minstens twee dagen per week gedurende één uur)

8. Straffen (daar waar deze bestaan)

9. Beroep tegen die straffen.

10. Naam van de persoon die werd aangeduid voor de eerste hulp
bij ongevallen (enkel voor bedrijven met minstens 25 werknemers)

11. Plaats waar deze persoon te bereiken is.

12. Plaats waar de verbandkist zich bevindt.

13. Datum van de jaarlijkse collectieve vakantie.

14. Namen van de leden van de ondernemingsraad (enkel voor be
drijven met minstens 150 werknemers).

15. Namen van de leden van het Comité voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing (enkel bedrijven met minstens 50 werknemers.)

16. Hoofd van de veiligheidsdienst (bedrijven die minder dan 5 
werknemers terwerkstellenmogen hier de naam van de werkgever 
vermelden, indien er minstens 5 werknemers zijn moet het 
diensthoofd een werknemer zijn).

17. Namen van de leden van de syndikale afvaardiging (eventueel)

18. Wijze waarop de geneeskundige zorgen verstrekt worden bij
arbeidsongeval.

19. Het attest van de regelmatige raadpleging der werknemers

20. Datum van opstellen en handtekening van de werkgever (indien 
er een ondernemingsraad bestaat dienen eveneens twee leden 
tegen te tekenen.
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Bekendmaking van het arbeidsreglement.

Een bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement 
kan worden geraadpleegd, moet worden aangeplakt op een zichtbare 
toegankelijke plaats.

Iedere werknemer moet, op elk ogenblik en zonder tussenpersoon, 
inzage kunnen nemen van het definitieve reglement en de wijzigingen 
er aan, in een gemakkelijke toegankelijke plaats. De werkgever 
geeft hem bovendien een afschrift ervan.

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het reglement en 
de wijziging ervan, zendt de werkgever een afschrift daarvan aan 
de ambtenaar door de Koning aangewezen.

Straffen.

Alleen de bij het arbeidsreglement gestelde straf f en mogen worden 
opgelegd en deze moeten op straffe van nietigheid, uiterlijk de 
eerste werkdag na die waarop de tekortkoming is vastgesteld door de 
werkgever ter kennis worden gebracht van degenen die ze hebben opge
lopen. De opgelegde straf moet in een register worden ingeschreven 
met vermelding van datum en reden van de straf en eveneens de aard 
van de straf.

Toezicht.

De door de Koning aangewezen ambtenaren kunnen op elk uur van dag en 
nacht en zonder voorafgaande verwittigng elk lokaal of inrichting 
betreden en controle of onderzoeken uitoefenen.
Overtredingen van uitvoeringsbesluiten door de werkgever of door 
zijn aangestelden, alsmede verhindering van georganiseerd toezicht 
worden zeer streng gestraft, nml. boetes van 26 tot 500 fr. of een 
gevangenisstraf van acht dagen tot één maand.

Van den Bossche I 
Ontvanger-Griffier Watering 
Zomergem - Lovendegem.
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2. PERSONEEL IN DE POLDERS EN DE WATERINGEN . BIJZONDERE VORM VAN TERWERK - 
STELLING : VRIJSTELLING VAN STEMPELCONTROLE.

door D i jk g ra a f  Andrë RIJCKAERT 
Zwarte S lu is p o ld e r  
O o st -V la a n d e re n .

In onze POLDERS en WATERINGEN kennen w i j  v e rs c h i l le n d e  vormen 
van "p e rso n e e l"  :

1°) de vastbenoemde : o n t v a n g e r -g r i f f i e r s  
2°) de k o n tra k tu e le n : a rb e id e rs ,  bedienden
3°) medewerkers t e r  besch ikk ing  g e s te ld  v ia  de R .V .A . ;  lanos de R i jk s d ie n s l  

voor A rb e id s v o o rz ie n in g  kunnen onze besturen beroep doen op medewerkers 
d ie  ge rekru teerd  worden u i t  de groep van u itk e r in g s g e re c h t ig d e  werklozer 
Daarin bestaan v e rs c h i l le n d e  vormen van t e w e r k s t e l l in g :

3.1. tewerkgeste lde  werklozen
3.2 . BIJZONDER T IJD E L IJK  KADER
3.3. DERDE ARBEIDSCIRCUIT
3.4. VRIJSTELLING VAN STEMPELKONTROLE

Hieronder geven w i j  enige t o e l i c h t in g  omtrent deze la a ts te  vorm van 
re k ru te r in g  van t i j d e l i j k e  werknemers, 3.4. : v r i j s t e l l j r c g  van stempel-
k o n t r o le .

Tew ein ig  besturen z i j n  ervan op de hoogte dat u itk e r in g s g e re c h t ig d e  
werklozen van v r i j s t e l l i n g  van stem pe lkontro le  kunnen genieten om z ich  
g r a t is  en v r i j w i l l i g  t e r  besch ikk ing  te s t e l le n  van een p o ld e r o f  w a te r in g .

U i tk e r in g s g e re c h t ig d e  werklozen kunnen a ls  a rb e id e r  o f  bediende werk
zaam z i j n  in  ons bestuur t i jd e n s  de normale werkuren. Z i j  dienen t i jd e n s  
deze dagen dat z i j  z ich  t e r  besch ikk ing  g e s te ld  hebben van onze besturen 
n ie t  naar de stem pelkontro le  te gaan. Z i j  ontvangen ve rd er vanwege de RVA 
hun normale w e rk looshe idsvergoed ing .

De POLDER o f  WATERING d ie n t  dan wel een a t t e s t  a f  te leveren w a aru it  
b l i j k t  dat be tre ffen d e  personen z ich  daadw erke li jk  t e r  besch ikk ing  ges te ld  
hebben van de po ld er  o f  w a te r in g .

B ijzo n d e re  aandacht wens ik  te vragen voor het f e i t  dat voor deze 
mensen geen a rbe idsongeva llenw et van toepassing i s ,  aangezien e r  géén loon 
o f  wedde wordt u i tb e ta a ld  aan betrokkenen. Het is  derhalve van zéér g roo t 
belang dat e r  géén enkele vorm van bijkomende vergoedinq/wedde/loon/premie 
wordt u itb e ta a ld  aan betrokkenen, aangezien vanaf dat moment de a rb e id s 
ongevallenwet van toepassing  w ord t.  D i t  la a ts te  houdt in  dat b i j  ongeval 
de werkgever zware vergoedingen d ie n t  u i t  te beta len waarvoor h i j  w e t t e l i j k  
v e r p l i c h t  is  z ic h  te verzekeren . Het is  wel aangewezen dat voor deze mensen 
een l ic h a m e l i jk e  o n ge v a lle n ve rze k e r in g  wordt a fges lo ten  waarin  minimum de 
geneeskosten worden voo rz ie n  voor de onbezoldigde medewerkers.
De verzeke raar van Uw bestuur kan U omtrent deze v e rz e k e r in g ,  waaronder ook 
de bestuursleden v a l le n ,  verdere in l i c h t in g e n  geven.

In dit verband verwijs ik naar de brief van 27 mei 1983 van de 
administrateur-Generaal van het Fonds voor Arbeidsongevallen, 
waarvan copie.
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Hierna drukken w i j  een s c h r i jv e n  a f  vanwege een g e w e s te l i jk  w e rk looshe ids - 
insp ekteur omtrent de w erkw ijze  in  verband met de v r i j s t e l  l in o  van 
s te m p e lk o n tro le , alsmede een u i t t r e k s e l  §5 van A r t .  76 van de 
RVA -  reg lem entering  terzake :

A r t. 76 : VRIJSTELLING VAN (STEMPEL)KONTROLE
DE WERKLOZE WORDT ERVAN ONTSLAGEN ZICH TER GEMEENTELIJKE
KONTROLE AAN TE BIEDEN :

S. wanneer h i j  z ic h  v r i j w i l l i g  en g r a tis  t e r  beseh.i~k.king s t e l t  
van een openbaar b e s tu u r , van een i n s t e l l i n g  van openbaar nut., 
van een k u l tu r e e l  centrum, van een jeu g d h u is , o f  een v er 
en ig in g  zonder winstoogmerk waarvan h e t s o c ia a l, hum anitair o f  
k u l tu r e e l  doel werd erkend b i j  een m in is te r ie e l  b e s lu i t  
genomen t e r  u itv o e r in g  van a r t .  161 van h e t k o n in k l i jk  b e s lu i t , 
van een door de s ta a t  in g e r ic h te , erkende o f  gesubsid ieerde  
o n d e rw ijs in r ic h tin g , WORDT DE VRIJSTELLING TOEGESTAAN MITS 
WEKELIJKS EEN GETUIGSCHRIFT VAN DIT BESTUUR, DEZE INSTELLING, , 
d i t  centrum, d i t  h u is , o f  d ie  veren ig ing  zonder urinstoorjmerk 
VOOR TE LEGGEN WAAROP DE DAGEN VERMELD ZIJN DIE H IJ/ZIJ ALDAAR 
WERKZAAM WAS.

Het bestuur van de po lder o f  w a te r in g ;  namens het bestuur de DIJKGRAAF 
en GRIFFIER; s t e l le n  dan w e k e l i jk s  een a t te s t  op waarin vermeld staat: de 
p er iod es ,  met opgave van e lke dag, waarin de werkloze z ich  v r i j w i l l i g  en 
g r a t is  t e r  besch ikk ing  van het bestuur ges te ld  he e ft .

Op de stem pelkaart van de werkloze d ie n t innevuld  te worden in vervanoing 
van de ''stem pels" : ZIE BIJGAAND ATTEST VAN VRIJSTELLING ( z ie  voorbeeld)

Nr....................................
/nd/V. pensioenrek.

M/V (1) ........................
geslacht

naam en voornaam van de werknemer beroep

volledig adres geboortedatum

uitbetalingsinstelling burg. staat
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid - 

C O N T R O L E -  E N

nationaliteit maand en /aar
-  RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 
K W I J T I N G S K A A R T

Arbeidstijdregeling Dagel. bedrag
Credit = - = Zone

Week Z M D W D V Z Codenr.

1 ZIE BIJG \AND a t t e:T VR [JSTE LLIN
Aant.

dagen Dag. bedr. Maand. bedr.

2 ZIE BIJG \AND a t t e:T VR [ JSTE LLIN
Werkl.
ïverg.

3 ZIE BIJG \AND ATTE! T VR I JSTE LLIN
Aanv.
;verg.

4 ZIE BIJG \AND ATTE! T VR JSTE LLIN

5 Ik arken da hiarnaaat vermel
de som ontvangen ta hebban.

6
Datum van uitbetaling en 
handtek. van belanghebb.

Zit be/aognjke opmerkingen op do knerxjjd». C 3

Hierna voegen w i j  een model/ontwerp van a t te s t
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HOOFDING MET NAAM P la a ts ,  datum

EN IDENTIFICATIE 

VAN HET BESTUUR

M in is te r ie  van T e w e rk s te l l in g  en Arbe id  
Aan de R i jk s d ie n s t  voor A rb e id s vo o rz ie n in g  
Het G e w e ste l i jk  Werkloosheidsbureru-.
Aan de Heer W erk loosheids inspekteur 
Aan de d ie n s t  Vergoedingen en V e r i f i c a t i e

a d re s .........

B e t r e f t : V r i j s t e l l i n g  van stem pelkontro le  A r t .
ten voordele van een OPENBAAR BESTUUR 
( te  voegen b i j  de stem pelkaart)

7G §5

L .S .  ,

Ons bestuur is  een openbaar bestuur o p g e r ich t  b i j  K.B. van 
. . / . . / 1 9 . -  i n het kader van de wet op de (po ld e rs/w ate r in ge n ) van 

195. , met ho ofdzete l te (gemeente).

H ie r b i j  bevestigen  w i j  dat hiernagenoemde u itk e r in g s q e re c h t ig d e  
werkloze z ich  gedurende hiernagenoemde periode GRATIS EN VRIJWILLIG t e r  
besch ikk ing  g e s te ld  h e e ft  van ons bestuur gedurende de normale a r b e id s t i jd  
overdag. ,

Id e n t i  f i  c a t ie

NAAM : . . . .  
Voornamen :

Adres : .............................s t r a a t ,  n r .

Pensi oennummer 

Geboortedatum 

GeboorteDlaats

Periode : Hogergenoemde persoon h e e ft  z ich  gedurende volgende dagen g r a t is
en v r i j w i l l i g  t e r  besch ikk ing  g e s te ld  van ons bestuur :

- JAAR 198.. MAAND : ..............................  WEEK : ..............................
- WERKDAGEN VAN DE MAAND : .....................................

Voor waar en ech t ve rk la a rd  om te dienen a ls  naar rechte

Handtekening en naam D i jk g ra a f  en/of g r i f f i e r Stempel van het bestuur.
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RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
GEWESTELIJK WERKLOOSHEI DSBUREAU 

LANGE STEENSTRAAT 75 —  9000 GENT

MINISTERIE VAN 
TEW ERKSTELLING
E N A R B K I D  * *

VERENIGING VAN VLAAMSE POLDERS EN 
WATERINGEN

T.a.v. de Heer M. DE SMET.
NaLionaal Voorzitter.

Hoilekensstraat 5 
• 9960 ASSENEDE .

Uw schrijven van

15.03.83
Uw verwijzing 

BV/EK.
Onze verwijzing

300.153/DR.
Gent

31. in. œ

Bljlage(n)

4  V

O bject

Vrijstelling stempelkontrole,

Mijnheer de Voorzitter,

In bijlage zend ik U fotokopie van de wetgeving 
inzake vrijstelling stempelkontrole.

Wettelijk is een openbaar bestuur niet verplicht 
de toestemming te vragen van de plaatselijke werkloosheidsinspecteur, 
Enkel een passend getuigschrift dient gehecht aan de stempelkaart (zie
5).

Het is wel noodzakelijk dat de werkloze zijn in
schrijving als werkzoekende behoudt bij de plaatsingsdienst.

Hoogachtend,

De Gewestelijke Werkloosheldsinspecteui

R. DAVEYNE.

/

Voor nadere inlichtingen, gelieve te telefoneren naar nr. 091/25.75.31 - toea ta l:
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Assenede, 19/5/1983

Aan het FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 
Belliardstraat, 35 
1040 BRUSSEL

Mijnheer de Direkteur,

POLDERS EN WATERINGEN zijn openbare besturen. Openbare Besturen 
zijn in de mogelijkheid uitkeringsgerechtigde werklozen tewerk te stellen.
Indien deze uitkeringsgerechtigde werklozen zich GRATIS en VRIJWILLIG ter 
beschikking stellen van een openbaar bestuur zijn ze vrijgesteld van stempel— 
kontrole. Zie dckumentatie hierbij van de R.V.A.

Wij stellen ons de vraag in hoever de wetgeving op de arbeids
ongevallen hier van toepassing is.
Wat gebeurt, er, indien zo een tewerkgestelde een arbeids-/arbeidswegongeval 
voorkei j gt.
Er wordt door het begunstigd bestuur géén loon/wedde/vergoeding uitbetaald; 
er is wel gezag,leiding en toezicht.

Dient het begunstigd bestuur (de polder/watering) een wetsverzekering 
af te sluiten; een wet/niet-wetsverzekering; een arbeidsongevallenverzekering; 
een lichamelijke ongevallenverzekering; een B.A.-verzekering ?

Graag kennen wij Uw visie terzake. Het is immers van groot belang
van de 110 openbare besturen, polders en wateringen, in Vlaanderen die eventueel
gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid tot het aantrekken van medewerkers 
uit het uitkeringsgerechtigde werklozenbestand die onze dorpen nu kennen.
Immers verschillende werklozen willen zich onder genoemde kondities ter 
beschikking stellen om kreatief bezig te zijn.

U dankend voor Uwe aandacht die U aan onze vraag wilt geven,
groet ik U met de meest dankbare

/ *
/

Hoogachting, ‘ " '

y  6
Mare DE SMET '■L *' u

Nationaal Voorzitte^/

Hollekensstraat, 5 
9960 ASSENEDE
Tel.: 091 445519
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1040 BRUSSEL «- ' J'
Belliardstraat 35

Tel. 02/230.25.70 - P.C.R. 000.0025887.85

VERENIGING VAN VLAAMSE POLDERS EN
WATERINGEN
Hollekensstraat 5

9960 ASSENEDE

Uw brief van Uw referte Onze referte Bijlage(n)
(te  vermelden bij tedere briefwisseling)

Vrz/S/W.83/117 6K/2159/260/JDS/3269

Mijnheer de Voorzitter,

BETREFT : Verzekering arbeidsongevallen.

Uw schrijven van 19 mei 1983 verdiende onze bijzondere aandacht.

Liidensart. 1,1° van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
vindt deze wet toepassing op alle personen die als werkgever, werknemer of 
daarmee gelijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen onder de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944, be
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders .

De uitkeringsgerechtigde werklozen die zich gratis en vrijwillig 
ter beschikking stellen van een openbaar bestuur zijn alleen vrijgesteld van 
stempelkontrole. Zij behouden echter ten volle hun statuut van werkloze en 
zijn aldus niet onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 en bijgevolg evenmin 
aan de arbeidsongevallenwet van 10/4/1971.

Het openbaar bestuur dient dus geen wetsverzekering af te sluiten 
voor deze personen.

Wel kan het bestuur eventueel een contract gemeen recht afsluiten 
bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij dezelfde voordelen bedongen worden 
als in de arbeidsongevallenwet. Hiertoe bestaat echter geen verplichting op 
basis van de arbeidsongevallenwet.

Met de meeste hoogachting,
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL,

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Openbare instelling 
under toezicht van de Minister 

van Sociale Voorzorg

J. VAN LAETHEM.
BEZOEKUREN i ALLE DAGEN VAN t  TOT 11 U. S0, BIHALVI ‘8  ZATERDAG*
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3. PUBLIC - RELATIONS IN DE NIEUWE POLDER VAN BLANKENBERGE.

Uit de menigvuldige kontakten die ik heb met de ingelanden stelde 
ik vast dat vele bewoners van onze poldergebieden, zelfs land
bouwers, zich niet bewust zijn van de wijze waarop de afwatering in 
de polder geschiedt en geen kennis hebben van de problemen in- 
Zake de beheersing van het oppervlaktewater.
Dikwijls ook worden vragen gesteld nopens de inrichting en de 
werken van de polder, het betalen van de polderbelasting, enzo- 
meer.

Deze vaststelling heeft mij overtuigd dat de polders dringend 
uit hun isolement en anonimiteit moeten treden en hun beleid 
kenbaar moeten maken aan de ingelanden.

Om hieraan tegemoet te komen brengt het Bestuur van de Nieuwe 
Polder van Blankenberge sedert enkele jaren in de plaatselijke 
dag- en weekladen regelmatig verslag uit over de werken die in 
de polder uitgevoerd worden en de beslissingen die door de 
Algemene Vergadering genomen worden.

Dit jaar wordt een folder meegestuurd met het aanslagbiljet naar 
alle ingelanden. In deze foMer worden inlichtingen verschaft 
over het bestaan en de inrichting van de polder, de taak van de 
polder en de werken die uitgevoerd worden, de bijzonderste 
politieverordeningen en het geldelijk beheer.

Deze folder is afgedrukt in het tijdschrift.

Hopelijk zal dit voorbeeld navolging vinden.
Aan het Bestuur van de Vereniging vraag ik de mogelijkheid te 
onderzoeken om een folder op te stellen die voor alle polders 
en wateringen dienstig zou kunnen zijn, zodat public-relations 
ook haalbaar zou worden voor kleinere besturen.

Demeyere Edmond 
Dijkgraaf Nieuwe Polder van 
Blankenberge. 
West-Vlaanderen.
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PO LD ERS EN WATERINGEN HET BESTUUR

De lage gebieden van het Vlaamse land werden in de vroege 
Middeleeuwen gewonnen op de zee en de rivieren. Ze liggen 
beneden de hoogste stand van de zee of het rivierwater en worden 
tegen overstroming beschermd door duinen en dijken.
Om deze lage gebieden in stand te houden moet bovendien het 
overtollig neerslagwater kunstmatig afgevoerd worden langs 
waterlopen, kanalen, sluizen en pompgemalen.
De zorg voor de waterbeheersing in deze gebieden is een taak die 
sedert eeuwen toebehoort aan specifieke verenigingen van 
belanghebbende eigenaars : de P o ld e rs  e n  W aterin gen .
Een taak die zo belangrijk is dat zonder de dagelijkse zorg voor 
de waterbeheersing, onze erven eenvoudig weg niet zouden 
kunnen bestaan.
Vanuit de Middeleeuwen tot ons gekomen, hebben de Polders en 
Wateringen in de Vlaamse Gemeenschap een eigen plaats 
ingenomen als zelfstandige openbare besturen, beheerst door 
een eigen wetgeving en reglementering.

Het Bestuur van een polder bestaat uit een Algemene Vergadering 
en een (dagelijks) Bestuur.
D e  A lgem en e V e rg a d e rin g  is het college van de Stem 
gerechtigde Ingelanden. Dit zijn de ingelanden die een bepaalde 
oppervlakte grond bezitten. In de Nieuwe Polder van Blankenberge 
is dit 5 hectare.
Tot de bevoegdheid van de Algemerre Vergadering behoren 
onderm eer: het kiezen van een bestuur, het vaststellen van de 
belasting, het nemen van de beslissingen betreffende het uitvoeren 
van verbeteringswerken, het vaststellen van de rekening err de 
begroting, het opstellen van de politieverordeningen.
H et B e s tu u r  bestaat uit een Dijkgraaf, Adjurrkt-Dijkgraaf en 
een aantal Gezworenen. Ze worden door de Algemene Vergadering 
verkozen voor een periode van 6  jaar. Het Bestuur is belast met 
het dagelijks bestuur en beheer, het uitvoeren van de werken en 
het toezicht op de belangen van de polder. Het Bestuur van de 
Nieuwe Polder van Blankenberge is thans samengesteld als volgt: 
Dijkgraaf: E. Demeyere te Zuienkerke-Nieuwmunster, 
Adjunkt-Dijkgraaf: J. van Caloen de Basseghem te Jabbeke-Varsenare, 
Gezworenen : V. Vandenberghe te Oostende,

1. Janssens de Bisthoven te Oostkamp-Waardamme, 
W. Kerckhof te Jabbeke-Stalhille,
J. Cocquyt te Brugge-Zeebrugge,
L. Van Eecke te Zuienkerke-Houtave.

De zetel van het Bestuur is gevestigd te 8411 Z.uienkerke (Houtave), 
Kapellestraat 36. Tel. (050) 31 98  50.

DE NIEUWE POLDER  
VAN BLANKENBERGE

De Nieuwe Polder van Blankenberge werd opgericht 
bij koninklijk besluit van 28  maart 1972 en is ontstaan 
uit de fusie van 3  polders : de Polder van Blanken
berge, de Polder de Moere in Meetkerke en een deel 
van de Polder Eiyensluis - Groot Reygarsvliet.

Het gebied van de polder strekt zich uit over het 
grondgebied van de steden Blankenberge, Brugge en 
Oostende en van de gemeenten Bredene, De Haan, 
Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.
De oppervlakte bedraagt 2 3 .0 0 0  hectare.

NIEUWE POLDER VAN BLANKENBERGE
Grondplan ^



TAAK BEZWAREN TEGEN DE BELASTING

Beheersing van het oppervlaktewater.
De zorg voor de waterhuishouding.
De polder heeft als bijzonderste taak de eigendommen gelegen 
tiinnen het poldergebied te beschermen tegen overstroming door 
het afvoeren van het overtollig oppervlaktewater.
Daarnaast draagt de polder er zorg voor om een voor de landbouw 
zo gunstig mogelijk waterregime in stand te houden door afvoer in 
perioden van langdurige neerslag en bevloeiing in droge perioden. 
Ook in bebouwde en verstedelijkte gebieden heeft de polder nog 
steeds een taak te vervullen.

DE WERKEN
■■nu imi■  w m iiiiim m >■— a— — — —
Om het beleid inzake waterbeheersing optimaal te kunnen 
verwezenlijken staat de Nieuwe Polder van Blankenberge in voor 
het onderhoud van 4 5 0  km. waterlopen, het saneren van waterzieke 
gronden, het onderhouden, bedienen en beheren van 3 pomp- 
gemalen, 3  uitwateringssluizen, diverse stuwen en tal van 
waterkerende voorzieningen.

DE BELASTINGEN

Om de werkingskosten van de polder te dekken wordt op de binnen 
het gebied van de polder gelegen erven jaarlijks een belasting 
geheven. De belastingen (ook geschotten genaamd) worden over 
alle ingelanden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van 
de kavels waarvan zij eigenaar zijn of het genot hebben krachtens 
een zakelijk recht.
Alle percelen, ongeacht hun aard of bestemming, bebouwd of 
onbebouwd, zijn aan de belasting onderhevig.
De belasting wordt gevestigd per hectare, met dien verstande dat op 
de kleine percelen een minimum aanslag geheven wordt.
De belasting voor het dienstjaar 1983 bedraagt 3 5 0  F. per hectare 
met een minimum van 3 5 0  F.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar naar de toestand van 
1 januari van het belastingsjaar.
Met ingang van 1983 werd het aanslagbiljet 
gewijzigd. Al uw eigendom m en gelegen binnen 
de omschrijving van de polder zijn nu sam en
gebracht in één aanslag en niet meer opgesplitst 
naar de kadastrale afdelingen.
Een detail van de aangeslagen goederen kan op 
aanvraag bekom en worden.
Om du inschrijving in de belastingsrol tc kunnen aanpassen zal 
du ingelande, in geval van verkoop van zijn eigendom, de nieuwe 
eigenaar binnen de 6  weken aan de Ontvanger-Griffier van 
de polder doen kennen.

Indien IJ niet akkoord bent met het bedrag van de belasting kan U 
zich steeds wenden tot de Ontvanger-Griffier om de gewenste uitleg 
of eventuele rechtzetting te bekomen.
Gebeurlijk bezwaar tegen deze aanslag kan worden ingediend per 
aangetekend schrijven, binnen de drie maanden na ontvangst van 
het aanslagbiljet, bij de Bestendige Deputatie van de Provincie 
West-Vlaanderen, Burg 4, 800 0  Brugge. Het bezwaarschrift moet 
de aard van de belasting, het dienstjaar, het artikelnummer alsmede 
de reden van het bezwaar vermelden.

POLITIEVERORDENINGEN

Om de goede afwatering en de instandhouding van de waterlopen
te verzekeren, moet de ingelande zich houden aan bepaalde voor
schriften en verordeningen waarvan de voornaamste zijn :

1. In het algemeen mag geen enkel werk dat enige invloed heeft op 
het waterregime of de fysische toestand van de waterlopen 
wijzigt, uitgevoerd worden zonder voorafgaande machtiging van 
het Polderbestuur. Alzo is het ondermeer verboden een water
loop, bevloeiings- of afwateringweg te dempen, af te dammen of 
te overwelven zonder machtiging.

2. De aangelanden en de gebruikers moeten zonder recht op 
vergoeding de uit de waterlopen opgehaalde stoffen (reit- en 
delfspecie) aanvaarden en de voor de uitvoering der werken 
nodige materialen iaten plaatsen binnen een strook van 5  meter 
vanaf de kruin van de oever van de waterloop.

3. De graasweiden die aan een open waterloop palen moeten 
afgerasterd worden. De afrastering dient zich te bevinden op 
een afstand van 0 ,50  meter vanaf de kruin van de oever en mag 
niet hoger zijn dan 1,50 meter.

4. Het is verboden binnen de strook van 5  meter vanaf de kruin 
van de over van de waterlopen enigerlei gebouw of constructie, op te richten, beplanting of stapeling te doen.

VISRECHT

Voor het seizoen 1983 heeft de Nieuwe Polder van Blankenberge 
een overeenkomst met de Provinciale Visserijcommissie van 
West-Vlaanderen.
Alle hengelaars die in het bezit zijn van een gewoon staatsverlof 
mogen in de waterlopen hengelen, mits toelating van de oever- 
eigenaar.
Er mag enkel gehengeld worden vanaf de oever.
Het vissen met kruisnet is verboden.

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER IN 1 9 8 3
Gewone dienst Buitengewone dienst

Saldo vorige jaren
Algemene ontvangsten - uitgaven
Belastingen en retributies
Verzekeringen
Algemene administratie
Privaat patrimonium
Waterlopen
Pompstations
Sluizen
Wegen
Bevloeiingswerken
Draineringswerken
Overboekingen

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

732.963 3 5 1 .9 3 9
201 .0 0 0 467 .000 0 0

8 .9 1 5 .0 0 0 16.000 0 0
1.000 197 .000 0 0
3 .0 0 0 4 .0 7 2 .5 0 0 0 0

2 0 .0 0 0 45 .000 5 0 .0 0 0 0
13.816 .000 17 .574 .000 12 .000 .000 1 2 .0 0 0 .0 0 0

1 .890.000 1.756 .000 0 0
6 .000 94 5 .0 0 0 0 0
0 6 0 .000 0 0

300 .0 0 0 73 .200 0 0
10.000 10.000 0 0
0 650 .000 0 4 0 0 .0 0 0

Totaal : 25 .894 .693 2 5 .865 .700 12 .401 .939 1 2 .4 0 0 .0 0 0

1 9 8 3  Uitgav«* Nieuw«’ P old er van  B lan k en b erg e. E d in on d  D E M E Y E R E , Dijkgraaf. D aniël D E M EY ER E, O ntvanger-Griffier. D ru k : „die K eu re” Brugge.
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AKTUALITEIT

1. COMMENTAAR VAN SENATOR TYBERGH1EN - VANDENBUSSCHE MARIA BIJ DE BE
SPREKING VAN DE BEGROTING VOOR RUIMTELIJE ORDENING IN DE VLAAMSE 
RAAD OP 21 APRIL 1983

In tegenstrijd met zovele andere besturen, blijken de poderbesturen 
sinds eeuwen en tot op heden ten dage nog steeds een noodzaak, zij 
zullen dit willicht in de toekomst ook blijven, gezien hun taak : de 
hoeveelheidsbeheersing van het oppervlaktewater binnen de overstro
mingsgrens in Vlaanderen.

De . hyijrogeologische en economische omstandigheden die in het 
verleden de aanleiding waren tot de nood aan bescherming van het 
land tegen het tij van de zee en de rivieren, zijn nog steeds 
relevant. Onze meest recente herinnering omtrent wateroverlast Is 
nog geen week oud....

Veel maatschappelijke ontwikkelingen zijn gebonden aan een bepaalde 
kultuurperiode en spelen zich af in het bestek van enkele jaren, ol 
zelfs dikwijls binnen het levensbestek van de individuele mens. 
Geologische feiten ontsnappen hieraan, zeker in de landelijke ge
bieden. Zo kennen wij de Polders en Wateringen als het bestuurlijk 
instrument voor het beheer van het niet-bevaarbare waterlopcnstel.sel 
in ons land. De behoefte aan dit specifieke beheer in verband met 
het oppervlakktewater in Vlaanderen is tot nog toe een vast gegeven 
De Vlaamse Executieve heeft dit" bestuur geerfd en moet dit inbouwen 
en uitbouwen als territoriaal en funktioneel met een specifieke 
taak. die inrichting en de werking is dan ook tot vandaag wettelijk 
en reglementair vastgelegd.
Het is U bekend, Heer Minister dat er vragen groeien naar een 
aktualisering van dit bestuurlijk apparaat. Kritische vragen wat 
zijn bestuurlijke werking betreft, dus de struktuur, ook omtrent 
de beleidsdoeleinden - dus hun funktie - en hun relaties met andere 
openbare besturen, en dit gaat over hun bestaan zelf.

De versnippering van bevoegdheden op het waterlopenstelsel is daar 
zeker mee de aanleiding toe. Ook de bestuurlijke schaalvergroting 
door de fusies en uitbreiding van Polders en Wateringen in de jongste 
deccenia zijn daar mede oorzaak van . Het vergroten van de raak
vlakken met de activiteiten van derde besturen en instellingen zijn 
daar ook niet vreemd aan.



De Polderwet dateert van 3 juni 1957.
De wet betreffende de wateringen van 5 juli 1956

Zo is het te begrijpen dat het noodzakelijk wordt om bepaalde 
aspekten en opdrachten te herformuleren te verdiepen en te verbreden. 
Het is duidelijk dat het lokale waterbeheer kadert binnen het geheel 
van de overheidszorg terzake. De hoofdbrok van het huidig beleid richt 
zich op het kwantiteitsaspekt - doch het kwaliteitsbeheer ligt de 
jongste jaren bijzonder in de publieke belangstelling. Zo ligt 
er in art. 5 van de wet van 1971 op de bescherming van de oppervlakte 
wateren een adviesplicht in van de Polder.
Er is dus een verwevenheid over vele terreinen, waaronder de Ruimte
lijke Ordening en de Landinrichting. Het is dus van groot belang 
dat U als bevoegde Minister expleciet rekening houdt met deze gege
vens in uw beleidsvisie.
Hoofdbrok blijft het kwantiteitsbeheer en wordt gewoonlijk bekeken 
als een hoofdzakelijk agrarische aangelegenheid. In deze optiek is 
het normaal dat er een vervlakking is gekomen van het probleem- 
bewustzijn, praktisch in de realiteit stellen we vast dat alleen 
de boer bewaker is geworden van de poldergebieden, gegroeid uit zijn 
zorg voor zijn inkomen dat vaak mede bepaald wordt door de 
"waterstanden" die zijn bedrijfsuitbating mede bepalen. 
Ruilverkavelingen - drainering van landbouwgronden hebben ook 
rechtstreeks te maken met het kwantiteitsbeleid.
In de bewoonde plattelandskernen is de afvoer van huishoudelijk en 
hemelwater voorwerp van gemeentelijk rioleringsbeleid, waarna de 
lozing gebeurd in waterlopen die door de polder worden beheerd.
Zo is er steedseen verwevenheid met elkaar. Denken wij hierbij 
meteen aan de baan- en wegengrachten. Dit zijn raakvlakken die 
zeer belangrijk zijn gezien zij in vele gevallen de randvoorwaarden 
bepalen van het waterbeheersingsbeleid.
Opvallend hierbij is dat deze baangrachten vooral langs gemeente
wegen in Vlaanderen momenteel nauwelijks of niet beheerd noch 
onderhouden worden op een systematische wijze, gezien veel gemeente
besturen alle aandacht richten op de centrumfunktie. De baan
grachten beheersen nochtans het waterpeil van de aanpalende percelen. 
Het zeer gebrekkige onderhoud en de afwezigheid van systematich 
beheer scheppen een toestand die inzake waterbeheersing op zeer 
vele plaatsen kritiek is. De oorzaak is wellicht dat deze besturen 
geen geintegreerde visie op de waterbeheersende funktie van deze 
waterwegen hebben. Dus daar dient de gemeenteoverheid op gewezen 
te worden, gezien het uitzondelijk belang in tijden van wateroverlast 
Hoe ziet U, Heer Minister, hieraan te verhelpen ? Kan hier overleg 
georganiseerd worden ? Zou een informatie campagne niet zinnig zijn 
Omtrent het beheer van waterkerende dijken gelegen in het stroom
gebied van de Polders dient er immers een aflijning te gebeuren in 
de taken en verantwoordelijkheden van de polder en ander beherende 
instanties.
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Een gecentraliseerd beleid dringt zich op met medebewind van de 
Polder vb. kunstwerken in de dijken die het waterregime binnen hun 
polder beinvloeden.
Zo zijn ook de betrokkenheid bij de aanleg van en de verbetering 
van landbouwwegen in zijn stroomgebied, en ook de ruilverkavelings- 
projekten bestaande gegevens.

Als het kwantiteitsbeheer een totaal beleid moet zijn dan dienen 
gepaste k)mmunicatiestrukt:uren voorzien te worden . . .

Moeten deze en de regels inzake de uitoefening van de betreffende 
bevoegdheden en de partiecipatie van de delegerende overheidslichamen 
met expleciet vastgelegd worden in de wet ? Ook de financiering van 
deze gebeurlijke gedelegeerde taakvervulling moet een duidelijke 
afspraak vinden in klare bepalingen daaromtrent in de polderwet zelf.

Een atlas van de waterlopen dringt zich op voor gans Vlaanderen.
De wijze van samenstelling van bedoelde atlas met bijhorende stukken 
zou voor gans Vlaanderen op identieke wijze kunnen gebeuren middels 
een werkwijze door de Minister voor te stellen.

Dit zijn een reeks bedenkingen die wij hier formuleren , die een 
weerspiegeling zijn van wat er leeft bij de belanghebbenden, die 
niet alleen boeren zijn, maar een gemeenschap die er alle voordeel 
bij heeft dat waterhuishouding doelmatig bestuurd wordt en zo een 
optimale behartiging verzekert van de in het gedrang komende 
essentiele belangen.

Het zou ons verheugen, Heer Minister als U aan de hand van deze 
vragen en bedenkingen Uw kijk omtrent deze waterbeheersing zou 
willen verduidelijken.

TYBERGHIEN - VANDENBUSSCHE MARIA 
Senator
Predikboomstraat 20
8151 KLERKEN - HOUTHULST.
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Commentaar.

VOORSTEL VAN SENATOR JOS DE SERANNO TOT WIJZIGING VAN DE 

WET OP DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN.

Senator Jos de Seranno (Mechelen-Tunhout) heeft op 21 april 1983 
in de Vlaamse Raad een voorstel van decreet ingediend tot wijziging 
van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen.
Dit voorstel bevat enkele belangrijke wijzigingen in verband met de 
ruimingswerken.
Ie wijziging :

De produkten van de ruiming zullen gelijkmatig verdeeld worden over 
de beide oevers.
Volgens de wet van 1967 moeten de aangelanden de uit de bedding van 
de waterloop opgehaalde voorwerpen laten plaatsen.
Er is volgens dezelfde wet geen vergoeding aan de aangelanden ver
schuldigd uit hoofde van de plaatsing op hun gronden of eigendommen 
binnen een strook van vijf meter vanaf de oever, van de produkten 
die voortkomen van de ruimingswerken.
Bedoelde ruimingswerken worden meestal na openbare aanbesteding 
toegewezen aan gespecialiseerde aannemersbedrijven. Zij storten de 
ruimingsprodukten meestal jaar na jaar op dezelfde oeverstrook.
Dit betekent dat de stortingen vooral geschieden langs de oevers 
waarlangs geen belangrijke hindernissen, al dan niet wettelijk 
zijn geplaatst.
In agrarische gebieden is die handelswijze bijzonder storend voor 
de normale uitbating van de langbouwgronden. Te meer daar veel- 
vuldiger baggerspecie gestort wordt die van industriële of huis
houdelijke oorsprong is.
Hierbij is het gevaar voor vergiftiging van levende wezens niet on
denkbaar. Voortaan zullen de baggerspecie en de ruimingsprodukten 
gelijk over beide oevers worden verdeeld tenzij een beurtrol wordt 
ingevoerd waarbij de ruimingsprodukten het ene jaar aan de linker
oever en het andere jaar aan de rechteroever zullen worden gestort.

2e wijziging :

"Indien deze ruimingsprodukten schadelijk zijn, zullen zij op kosten 
van het gewest, van de provincie of van de gemeente, onverwijld 
worden verwijderd".
Hier worden vooral giftige stoffen bedoeld, maar ook andere produkten 
die in de waterloop werden gestort, zoals zand- en sliblozingen bij 
grote infrastructuurwerken. De verwijdering gebeurt dus ten laste 
van de gemeenten, de provincies en het Vlaamse Gewest voor resp.
3e cat., 2e cat. en le categorie.

Waterlopen waarvan het waterbekken zelfs geen 100 ha bedraagt, zullen 
voortaan in 3e categorie worden opgenomen indien het debiet abnormaal 
verzwaard wordt of indien het water ervan verontreinigd is door afval
water. Het verschil met vroeger hier is dat er nu een wettelijke ver
plichting ingevoerd wordt tot klassering daar waar er voorheen slechts 
een mogelijkheid tot klassering bestond.
Op te merken valt dat de wet van 28 december 1967 niet van toepassing 
is in de polders en wateringen voor wat betreft de 2e en 3e categorie.
De polder- en wateringbesturen hebben echter wel het genot van de wet 
voor wat betreft de classificering van de waterlopen en de daaraan ver
bonden verdeling van de kosten voor de gewone werken.
Hieruit volgt dat de eerste wijziging niet van toepassing is op de water
lopen van 2e en 3e cat. binnen de polders en wateringen. De PaLder- en 
wateringbesturen kunnen echter wel gebruik maken van de toepassing van 
de 2e en 3e wijziging opgenomen in het decreet.

* * * * * * * * *  * * * * *  * * * *
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vereniging van vlaamse polders en wateringen 
officieel opgericht

In het auditorium van het 
Provinciegebouw had op 23 
september jl. de statutaire Al
gemene Vergadering van de 
Vereniging van Vlaamse Pol
ders en Wateringen plaats. In 
Vlaanderen bestaan en werken 
over de vijf provincies 110 van 
deze openbare besturen. Zij 
zijn belast met het beheer van 
het oppervlaktewater in de 
300.000 ha laaggelegen gron
den in Vlaanderen. Zij voeren 
dat beheer via een dagelijks 
toezicht op de 6.500 kilometer 
onbevaarbare waterlopen in 
hun gebieden.

De vereniging heeft als doel
stelling de gemeenschappelij
ke belangen van deze 110 
openbare besturen te beharti
gen. De VVPW wil een spreek
buis zijn voor haar leden bij de 
overheid en bij andere instel
lingen. Tevens wil deze organi
satie het bestaan en de wer
king van de Vlaamse Polders 
en Wateringen beter doen ken
nen bij de publieke opinie en 
bij het Vlaamse overheidsap
paraat. Het Regeerakkoord 
van de Vlaamse deelregering 
voorziet een herziening van de 
wetgeving die van toepassing 
is op deze besturen. Deze Ver
eniging wenst gesprekspartner 
te zijn bij die gedachtenwisse
ling daaromtrent.
ZEER OUD

Deze besturen bestaan al 
vele honderden jaren. Ze ont
stonden in het « ancien regi
me ». overleefden de Franse 
R evolutie; werden opgeno- 
meri in de Belgische Staat en 
zullen nu verder bestaan in 
een geregionaliseerd Vlaams 
Bestuur. Op het einde van de 
19° eeuw bestonden al ver
schillende honderden van 
deze besturen. Om bestuurs- 
krachtige eenheden in het le
ven te roepen werden de laat
ste decennia vele polders en 
wateringen gefusioneerd. Een 
actualisering van de wetten en

reglementen dringt zich op. 
Zowel van binnen als buiten 
deze besturen wordt daarom 
gevraagd. Dat kan alleen maar 
omdat ze voldoen aan een 
specifieke beheersbehoefte. 
Ook in Nederland werken nu 
nog 208 grote « Waterschap
pen », in West-Duitsland wer-

Voorzitter Mare DE SM ET: 
«  Wij vragen géén geld aan de 
overheid. Wij vragen alléén om 
een geactualiseerd bestuurlijk 
kader. Wij willen ons beheer-  

produkt verbeteren door een 
verbetering van ons manage
ment » .

ken er nog 16.943, in Engeland 
348 en in Frankrijk verschillen
de honderden.

Het was de eerste maal in 
die « kleine duizend jaar » dat 
ze in Vlaanderen bestaan dat 
een algemene vergadering 
plaatsvond van al die besturen 
uit de vijf Vlaamse Provincies.

BESTUUR
Op de statutaire vergadering 

van 23 september jl. werd een 
bestuur van 39 leden uit de 
plaatselijke besturen uit de vijf 
Vlaamse Provincies verkozen. 
Tevens werd een dagelijks 
bestuur samengesteld.

Met algemene stemmen 
werd als Voorzitter verkozen 
de 34-jarige griffier van de 
Zwarte-Sluispolder te Assene
de, O-VI. Dhr. Mare DE SMET.

Per provincie werd een on
dervoorzitter aangeduid ; nl. 
De West-Vlaamse Dijkgraaf A. 
VERMANDER van de Grote- 
W estpolder; De Oostvlaamse 
Senator-Dijkgraaf COORE- 
MAN Etienne van de Polder 
tussen Schelde en Durme ; de 
Antwerpse Dijkgraaf A. TAL
BOOM van de Polder van Vliet
en Zielbeek ; de Limburgse 
Voorzitter Y. ECTORS van de 
Watering van Schakkebroek 
en Terbermen ; en de Brabant
se Voorzitter Ridder de 
Schaetsen van Brienen van de 
Watering van St.-Truiden. De 
Heren Ectors en de Schaetsen 
zijn tevens Voorzitter van hun 
respektieve verbonden van 
Provinciale Wateringen.

Secretaris werd griffier Da
niël De Meyere van de Polder 
van Blankenberge. Penning
meester werd Griffier Hendrik 
Pylijzer van de Noord-Wate- 
ring van Veurne.

VOOR EENSLUIDEND A F S C H R I F T
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Polders en wateringen 
sterk door vereniging

In september 
van 1982 werd te Antwerpen een 
vereniging opgericht van pol
derbesturen en wateringsbestu- _ 
ren uit de vijf Vlaamse provin- ’ 
cies. Dat zijn besturen die belast 
zijn met het oppervlaktewater- 
beheer op de onbevaarbare wa
terlopen in de laaggelegen ge
bieden van Vlaanderen. Deze 
500-jaar oude besturen, de oud
ste instellingen in Vlaanderen, 
willen derwijze een gezamenlij
ke spreekbuis vormen ten aan
zien van de overheid en andere 
besturen en instellingen. Reeds 
tachtig procent van deze bestu
ren uit de vijf Vlaamse provin
cies zijn aangesloten.

VOORBEREID
In 1978 werden de eerste bij

eenkomsten belegd die deze 
stichting voorafging. Vier jaar 
voorbereiding resulteerde in 
een over gans Vlaanderen goed
gekeurde oprichting. De over
heid, ministeries en provincies, 
keurde deze initiatieven goed; 
immers voor de behandeling 
van de problemen die deze be
sturen betreffen is nu een ge
sprekspartner aanwezig, die re
presentatief kan optreden. Dat 
een vereniging zich opdrong 
bleek onder meer uit het feit dat 
in de jongste ontwerp-regeemo- 
ta van de Vlaamse executieve 
voorzien was dat deze besturen 
zouden afgeschaft worden. Het 
bestuur is samengesteld uit be
stuurders van polders en wate
ringen uit de vijf Vlaamse pro
vincies; de dijkgraven en voor
zitters maken de meerderheid 
uit, dé ontvanger-griffiers de 
minderheid.

KOSTELOOS
Alle bestuursmandaten wor

den kosteloos en gratis vervuld; 
de aangesloten besturen beta
len een onbenullige bijdrage 
voor de kosten van de adminis
tratie (postzegels, papier, e a l  De 
eerste opdrachten die het be
stuur gekregen heeft betreft 
overleg met de overheid met het 
oog op de aktuallzering van de 
verouderde wetgeving en regle
mentering. Deze vereniging zal 
nooit een personeelskader in 
vast verband oprichten; alle ak- 
tiviteiten gebeuren op basis van 
onbetaald vrijwilligerswerk van 
dijkgraven, voorzitters en grif
fiers.

Waterbeheersing is vooral 
van belang voor de landbouw in 
deze lage Vlaamse gebieden; 
het zijn dan ook vooral de land
bouwers die de meerderheid 
uitmaken van het bestuur van 
deze vereniging.

De vereniging streeft ook een 
verbetering van de werking van 
de leden na door het goedkoper 
maken van administratie en 
werking. Nederland staat hier 
niet als model, aangezien de Ne
derlandse besturen de waterzui
vering ook tot hun taak hebben: 
de Belgische besturen hebben 
deze taak niet, zodat kosten en 
inkomen niet met elkaar kun
nen vergeleken worden.

SAMEN STERK
Arbeiders, middenstanders, 

landbouwers, bedienden vereni
gen zich om samen sterk te zijn 
in hun belangenverdediging; 
gemeentebesturen en steden 
hebben een nationale vereni
ging, de provinciebesturen heb-

ben een nationale vereniging, 
de poeders in Engeland, in Ne
derland en in Duitsland hebben 
een vereniging, „het zich vereni
gen blijkt wel een goede formu
le te zijn," aldus Voorzitter Mare 
De Smet van de W PW , „om op 
suksesvolle wijze aan belangen
behartiging te doen." Iedereen 
is vrij daaraan mede te werken 
of n iet Wie de verständigsten 
zijn, zullen de resultaten aanwij
zen. £§n_zaalysjdaarjen_du^ 
lijk: elk lid blijft totaal zelfstan
dig en autonoom De W PW  
(Vereniging van Vlaamse Pol
ders en Wateringen) is slechts 
een instrument in de handen 
van deze openbare besturen en 
is zeker géén doel op zich. De 
W P W  is ondergeschikt aan 
haar leden. „Ik heb bewonde
ring,” aldus de voorzitter, „voor 
deze dijkgraven, griffiers en 
voorzitter die telkens voor be- 

i stuursvergadering- en werk
groepbijeenkomsten, gratis en 
onbaatzuchtig naar Antwerpen 
komen zowel uit de Westvlaam- 
se polders aan de Franse grens, 
als de Limburgse wateringen 
aan de Duitse grens als de Bra
bantse Watering aan de Waalse 
grenzen. Hun inzet dient toch 
het belang van alle besturen 
zowel aangeslotenen als de wei
nige niet-aangeslotenen.

. .e e n  h erh a lin g  van o n d e r lijn d  u i t t r e k s e l  hierboven :

EEN ZAAK IS  KLAAR EN DUIDELIJK : ELKE POLDER EN WATERING 

B L IJF T  TOTAAL ZELFSTANDIG EN AUTONOOM. DE V .V .P .W .  IS 

SLECHTS EEN INSTRUMENT IN DE HANDEN VAN DEZE OPENBARE 

BESTUREN EN ZÉKER ^ÉËN DOEL OP Z IC H . DE V .V .P .W .  IS 

ONDERGESCHIKT AAN HAAR LEDEN . .
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Verenigingen van Vlaamse Folders en
Wateringen officieel opgericbt

De Landbouwer is de beste bewaker voor 
het oppervlaktewaterbebeer
Antwerpen. H et gebeurt dat b ij w ateroverlast de niet- 
agrariër letterlijk  en figuurlijk nog geen nattigheid voelt, 
terwijl de boer en de tuinder reeds zware waterschade aan 
hun vruchten en teelten hebben.

Het belang van de boer en de tuinder in dat beheer is daar
om meer direkt en meer intens dan het belang van dc niet- 
boer, aidus voorzitter M are D E S M E T  van de V .V .P .W . op 
het statutaire kon grrs te Antw erpen op 23 septem ber jl .

Signaalfunctie
De boer is naar m ijn  gevoel de beste bew aker in het opper
vlak tewaierbeheer. H ij heeft een signaalfunctie. Het 
« belang » , J . i .  z ijn  broodw inning, die de boer heef? b ij dat 
waterbeleid m aakt hem de meest alerte bew aker daarvoor.

Vruchten er. teelten zijn  zeer gevoelig voor de minste w ater
overlast o f  w atertekort. Het is b ij de landbouw producten 
dikwijls slechts kwestie van een aantal uren, waarbinnen 
m iljoenenschade kan aangericht worden. Een niet-boer za! 
in vele gevallen nog niet opgem eikt hebben dat er w ater
overlast dreigt o f  is ; o f  zal in de meeste gevallen er geen 
schade onder geleden hebben. D aarnaast is het ook zo dat

dc landbouwers, alle waterlopen en grachten in hun ligging 
en functie kennen. A an hei woord M . De Sm et.

Bestuur
De besturen van de polders en de wateringen worden nu 
gekozen uit dc groep van de eigenaars van de gronden die in 
het gebied gelegen zijn .

Stem m en gaan op om de landbouwers- en tuinders/pachters 
de m ogeiijkheid te geven zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursam bt.

Verschillende eigenaars van de landbouwgronden wenen 
buiten het stroom gebied. Er zijn zelfs eigenaars die hun 
gronden niet weten liggen. De pachters bewonen en bewer
ken de gronden, hebben er hun broodwinning en kennen 
deze gebieden en de waterlopen beter dan otn het even wie 
anders.

Benadering
De benadering in het denken van het pas-gekozen bestuur 
van deze Vereniging van Vlaamse Polders en W ateringen 
b lijk t terzake zeer functioneel te zijn.

V ertrokken wordt van de dagelijkse praktijk  ten velde en 
van de konkrete beheersbehoefien. D aarnaast is hel zeer 
geaccentueerd « managnient »-denken, in termen van doel
gerichtheid en doelm atigheid, én w aarbij de m enselijke fak- 
tor evenzo verrekend wordt in hel bekidskoncept.

.ooo

de 
drietand 

1.10.1982
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Speciaal voor de lezers van Polder & Wateringen 
de uitgave :

POLDERS EN WATERINGEN.
door A . PAUWELS 

Emeritus-Vrederechter.
Doctor in de politieke en sociale (wetenschappen.

met medewerking van
F . PAUWELS 
Advokaat

Uitgave N.V. die keure Brugge.
O u d e  uitgave bijgemerkt en aangevuld 

vastbladig 1981.

Integrale kommentaar op de Polder- en Wateringenwet, op de ge
m e e n s c h a p p e n  jke bepalingen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
private belangen en tenslotte op politieverordeningen terzake.

Prijs : 1.305 f r .  i.p.v. 1.450 fr.
Gebruik bijgaande bestelkaart.



STUDIEBUREAU TALBOOM N.V.

Schalicahocvc 

A. Meersmansdreef ar. 1 

2670 PUURS - KALFORT 

TcL 03/889.10.97 

03/889.12.12

RAADGEVENDE INGENIEURSBUREAU VOOR 
CIVIELTECHNIEK EN KULTUURTECHNIEK

®  Infrastrnktuurwerfcen: Wegen- en rioleringswerken
•  Milieutechnieken : Inaameftng, transport en behandeling

van afvalwater

•  Landinrichting: Waterbeheer - landschapslnrtchting en groenaanleg

•  Bnrgerltyke botrwkunde



P.V.BJL STUDIEBUREEL IR. G. VERSCHAEVE
Manttobalaan nr. 31, 
8200 ST.-ANDRIES BRUGGE 2 
Tel. 050/31.41.87

Bureel voor wegen- en rioleringswerken

waterbeheersingswerken - Pompgcmalen

draineiingswerken

algemene boowkonde

REFERENTIES

— Ontwateringsontwerp omheen het Spaarbekken I te Kluizen - opdracht Minis
terie van Landbouw.

— Waterbeheersingswerken en centrale toevoer van oppervlaktewater naar de 
waterwinning van de N.V. Watermaatschappij „Zeeland”.

— Normalisatie- en kalibreringswerken aan de Handzamevaart - opdracht Minis
terie van Landbouw.

— Meerdere opdrachten voor Polderbesturen en Wateringen, o.a. :
Polder van Moervaart en Zuidlede,
Isabellapolder,
Zwarte Sluispolder,
Polder Moerbeke-Waas,
Watering De Burggravenstroom, e.a.

— Ruilverkavelingen.

— Totale Rioleringsplans voor Gemeenten.



pvba D em aecker 
en V an H aecke
Een familiale onderneming 
met hart voor het werk.

P.V.BJL DouMcfcar «n Van Haacfca
Dorpwcg 35
8411 ZUIENKERKE MEETKERKE 
Tel. 050/31.63.27

Registratie: 672.069.547/050.111 
Categorie : 01, 02, 03, 04, 08 
Erkenning: 11.434 
Klasse : 64, B5, B1.3.

Specialiteiten:

— Reiten en ruimen van waterlopen.
— Bezetten van de oevers 

met dijkelementen.
— Inheien van allerhande palen.
— Maken van nieuwe grachten 

met allerhande V. Bakken.
— Grondvervoer met Volvo B.M. 

Dumpers.
— Niveleren van gronden met 

Bulldozers cat. D.6.
— Verhuur van kranen O en K

op rupsen RH4 RH6 RH 12 RH 14 
op banden MH4.

— Plaatsen van filters rond putten en 
vijvers. ________  '

nv agrotechnie
raadgevend ingenieursbureau
adviseert - ontwerpt en 
begeleidt de uitvoering van :

• hoofdkantoor
internationaal rogiercentrum  
22' verdieping - bus 407 
1000 brussel 
tel. 02/217.16.20

• regionaal kantoor
maastrichterstwg 1 
3500 hasselt 
tel. 011/22.75.65

•  rioleringen
—  totale rioleringsplans
—  riolen, moerriolen, kollektoren, persleidingen
—  rioolgemalen

•  zuivering van afvalwaters
—  zuiveringsinstallaties voor 

huishoudelijk/industrieel afvalwater

•slibbehandeling
—  slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties
—  baggerslib

•drainage
—  drainage voor landbouwdoeleinden
—  specifieke ontwateringsproblemen van 

sportvelden, woongebieden

•waterbeheersing
—  herkalibreren waterlopen
—  wachtbekkens
—  gemalen
—  stuwen/watermolens

•grondwater
—  opsporen verontreiniging
—  bescherming grondwater


