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Antwerpse Verstandhouding voor 
Onderwateronderzoek en -sport vzw 
Boomgaardstraat 22 bus 38 

Stuur alle briefwisseling naar: 
Het college van burgemeester en schepenen 
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 

2600 Berchem 
 
 

 

 
Toestemming waters 

 

 
Geachte  
 

De vereniging Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en -sport vzw 
(RPR 0439.508.681, hierna ‘AVOS’) met zetel aan de Brusselsesteenweg 313-315 te 
2800 Mechelen heeft een concessie afgesloten met de stad Antwerpen voor het 
gebruik van de Ekerse Putten (vijver van het stedelijk recreatiedomein Muisbroek). 
AVOS beschikt tevens over een geldige milieuvergunning.  
 
Thans vraagt u conform artikel 86 van de Code van politiereglementen om een 
schriftelijke en voorafgaande toestemming om te baden of te zwemmen in waters die 
niet als zwemgelegenheid aangeduid zijn, met name in de Ekerse Putten (vijver van 
het stedelijk recreatiedomein Muisbroek). 
 
Deze aanvraag wordt goedgekeurd. 
 
Hierbij kan ik u de toestemming verlenen om te zwemmen of te baden in de Ekerse 
Putten (vijver van het stedelijk recreatiedomein Muisbroek) conform artikel 86 van de 
Code van politiereglementen.  

Praktische informatie 

Hieronder vindt u een aantal dwingende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn bij deze toestemming, gelet op onder andere de temperatuurverschillen die zich 
kunnen voordoen in de diepere delen. Ik vraag u alles grondig na te lezen en deze 
voorwaarden steeds na te leven. Deze toestemming blijft geldig zolang u aan de 
specifieke voorwaarden ter zake blijft voldoen. Indien dit niet het geval is, kan ik de 
toestemming intrekken.  
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Specifieke voorwaarden 
 

Uw vereniging AVOS vzw (en de door u aangeduide vergunningshouders) dienen bij 
het gebruik van de Ekerse Putten (vijver van het stedelijk recreatiedomein Muisbroek) 
volgende voorwaarden na te leven, onverminderd de voorwaarden zoals opgenomen 
in o.a.  de concessie en milieuvergunning: 
 
● het zwemmen en baden dient steeds in verenigingsverband georganiseerd te 

worden en mag enkel plaatsvinden onder toezicht van ten minste één persoon die 
gediplomeerd is in reddings- en reanimatietechnieken;  
 
 

● het zwemmen en baden moet plaatsvinden met inachtname van de nodige 
voorzorgen die gangbaar zijn bij de uitoefening van deze activiteiten op voormelde 
locatie waaronder een geschikte uitrusting zoals desgevallend een duikpak, een 
duikbril, zwemvliezen, of neopreen zwempak en een individuele boei; en 
 
 

● de vereniging AVOS vzw en de door haar - op basis van deze toelating- 
aangeduide vergunninghouders moeten op eerste verzoek van de stedelijke diensten 
en/of politie deze vergunning steeds kunnen tonen (o.a. in het kader van een controle 
op wildzwemmen). Een kopie van deze toelating wordt aan de vergunning gevoegd. 
 

Om de openbare orde te vrijwaren kan ik desgevallend verbieden om te zwemmen 

en te baden op momenten waarop deze activiteiten volgens de huidige toestemming 
toegelaten zouden zijn. Bij het zwemmen en baden, en gebruik van de onderhavige 
toestemming, dient de geldende regelgeving te allen tijde nageleefd te worden. 

 

Hebt u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op. De gegevens van uw contactpersoon vindt u onderaan 
deze brief. 
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Er kan tegen deze beslissing beroep ingesteld worden door binnen de zestig (60) 

dagen na ontvangst van deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing of 
vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel gericht worden of elektronisch 
via https://eproadmin.raadvst-consetat.be 

Hoogachtend  

 

 

Bart De Wever 
burgemeester 


