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Politiereglement met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups (opheffing
van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2008)

Artikel 1
Meldingsplicht
Iedere eigenaar van bomen op privaat domein die de aanwezigheid van de eikenprocessierups
vaststelt, dient de stad Diest hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 2:
Informatieplicht
Iedere eigenaar van bomen op privaat domein is in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen
van duidelijke waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de
eikenprocessierups in te lichten en te wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve
maatregelen.
Artikel 3:
Eigenaars van bomen op privaat domein kunnen zelf initiatief nemen om over te gaan tot
preventieve bestrijding. De kosten hiervoor zijn volledig ten laste van de eigenaar. Het
stadsbestuur beperkt zicht hier enkel tot informatief optreden.
Artikel 4:
Verwijdering
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen op privaat
domein zijn de eigenaars van deze bomen niet verplicht de eikenprocessierupsen te laten
verwijderen.
Artikel 5:
De stad Diest behandelt preventief:
-alle bomen die gelegen zijn op openbaar domein van de stad Diest
-alle bomen die gelegen zijn op privé-domein, waarvan de takken overhangen op openbaar
domein.
De te behandelen bomen worden bepaald op basis van de lijst aangetaste bomen van het
vorige jaar door de in artikel 8 aangestelde verantwoordelijke.
Artikel 6:
De stad Diest behandelt curatief:
- alle aangetaste bomen die gelegen zijn op openbaar domein van de stad Diest
- alle aangetaste bomen die gelegen zijn op privé-domein, waarvan de takken overhangen op
openbaar domein.

Artikel 7:
Provinciaal domein
Het provinciaal domein Halve Maan is geen openbaar domein van de stad Diest. De bestrijding
van de eikenprocessierupsen op bomen op het grondgebied van de Halve Maan dient volledig
op initiatief van de beheerders van het domein te gebeuren. De kosten zijn volledig ten laste
van de beheerders.
Artikel 8:
Beoordeling en toezicht
De milieudienst oordeelt i.s.m. de ploeg Groen en Kerkhoven of de verwijdering en/ of
preventieve besproeiing nodig zijn binnen de bepalingen van dit regelement. De preventieve
bestrijding wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat onder toezicht staat van de
milieudienst (i.s.m. de ploeg Groen en Kerkhoven). De curatieve bestrijding gebeurt door de
brandweer; in geval van overmacht voor de brandweer, doet de stad beroep op een
gespecialiseerde firma.
Artikel 9:
Sanctie
Diegenen die de bepalingen van artikel 1 en 2 overtreden, kunnen bestraft worden met een
administratieve geldboete van maximum € 250.
Artikel 10:
Bekendmaking
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de beschikkingen van de artikelen
186 – 187 van het Nieuwe Gemeentedecreet.
Artikel 11:
Inwerkingtreding
Dit reglement treed in werking vanaf 1 mei 2015. Bij het in voege treden van onderhavige
verordening wordt het besluit van 1 mei 2008 ingetrokken.
Artikel 12: Afschriften
Afschriften van dit reglement dienen naar volgende diensten worden gestuurd om het
reglement afdwingbaar te maken:
-

de provinciegouverneur;
de griffie van de politierechtbank Leuven;
de korpschef van de politiezone Demerdal DSZ;
de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant - cel administratieve
sancties;
de preventiedienst van de stad Diest.
de griffie rechtbank van 1e aanleg.
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