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Betreft: Geluidshinder bij ochtendlijke werken door het gemeentepersoneel

Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,
Ik kreeg een klacht van een inwoner dat het gemeentepersoneel op donderdag 6 juli al om 06u30 ’s
morgens onkruid aan het verwijderen was in de Tweede Gidsenlaan. Met schoppen werd daar het
onkruid afgestoken, een taak die zeer veel lawaaihinder produceert en mensen uit hun slaap wekte.
Normaal werkt het gemeentepersoneel nog niet op dat uur. Ik neem aan dat het personeel de dagtaak
vroeger is mogen beginnen en eindigen om de grote hitte ’s namiddags te vermijden. Deze maatregel
voor het personeel is positief maar mag geen negatieve gevolgen hebben voor de inwoners. De werken
die men op dat moment uitvoert mogen zeker niet ten koste gaan van de rust van de bevolking.
Het is me niet duidelijk tussen welke uren lawaaihinder wettelijk moet vermeden worden? Ik meen dat
het Strafwetboek inzake nachtlawaai ruimte voor interpretatie laat. Ik heb op de gemeenteraad van 16
maart 2004, in het kader van de discussies rond het reglement van het sluitingsuur van de
drankgelegenheden, de burgemeester gevraagd wanneer de nacht eigenlijk eindigde. Toen wist de
burgemeester me geen antwoord te geven en ik heb dat ook nooit gekregen. Zelzate heeft volgens mij
daar ook geen sluitende reglementering omtrent. Zo ja, dan kreeg ik die graag bezorgd.
Maar ook al zou het wettelijk mogen, toch vind ik 06u30 zeer vroeg voor dergelijke lawaaierige
werkzaamheden binnen de bebouwde kom van de gemeente. Ik wijt dit eerder aan onachtzaamheid van
het gemeentepersoneel zelf. Op dat moment (bijvoorbeeld tot 08u00) moeten er toch nog andere
stillere taken mogelijk zijn.
Kan het schepencollege zorgen dat het gemeentepersoneel de nodige instructies krijgt om dergelijke
toestanden in de toekomst te vermijden?
Met achting,
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