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Afwezig:

7.

VRIJE

TIJD

Sport.

Aanpassing

gemeentelijk

visreglement.

Goedkeuring.

Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.
Feiten en context
Het gemeentelijk visreglement, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 januari 2010, dat de
bepalingen inzake sportvisserij op de openbare viswaters in het Domein de Ghellinck bepaalt, is na
overleg tussen het gemeentebestuur en vissportvereniging De Scheldebloem bijgewerkt.
Procedurele vormvereisten
Het advies van de gemeentelijke sportraad van 5 februari 2021.
BESLUIT:

met algemeenheid van stemmen

Art.1. De gemeenteraad beslist onderstaand gemeentelijk visreglement goed te keuren als volgt:
Gemeentelijk visreglement
Art.1 Vanaf het visseizoen 2021 zijn de visvijvers in het gemeentelijk domein de Ghellinck
toegankelijk voor alle personen die lid zijn van de vissportvereniging ‘De Scheldebloem‘ voor zover
het lidgeld beperkt wordt tot de prijs van de visvergunning.
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Art.2 Het vissen is onderworpen aan een gemeentelijke vergunning. De vergunning wordt
aangevraagd in het lokaal van de vissportvereniging. (café Brouwershuis, Elsegemplein 26, 9790
Wortegem-Petegem)
De prijs van de vergunning bedraagt:
- 30,00 euro per jaar, waarvoor twee lijnen toegelaten worden
- 8,00 euro per jaar voor jongeren tot en met 14 jaar, waarvoor één vislijn toegelaten wordt.
De vergunning is strikt persoonlijk. Alleen de houder ervan mag de vishengels bedienen. De
vergunning moet men steeds bij zich dragen en op eenvoudig verzoek van de gemachtigde
voorleggen. Kinderen jonger dan 12 jaar, niet in het gezelschap van een toezichthoudend persoon
ouder dan 16 jaar mogen geen gebruik maken van de visvijvers.
Art.3 De visvijvers zijn alle dagen open. Er mag gevist worden vanaf zonsopgang tot
zonsondergang.
Het is aan vissportvereniging ‘De Scheldebloem’ toegestaan 2 nachtwedstrijden per kalenderjaar te
organiseren. De data en andere voorwaarden die een impact hebben op de logistieke werking van
het gemeentebestuur worden ten laatste 2 maand voor de wedstrijden doorgeven aan de
sportdienst van de gemeente.
Art.4 Er is geldt een algemeen visverbod vanaf 1 januari tot de eerste zaterdag van maart, behalve
bij andersluidende onderrichting. Deze sluitingstijd dient voor algemeen onderhoud, herstel van het
visbestand en voor nieuwe aanplantingen.
Art.5

Verbodsbepalingen:

- Het is verboden om het even welke levende vis afkomstig uit viswater waarop dit reglement van
toepassing is, te vervoeren.
- Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te nemen.
- Het gebruik van de (paling)fuik en het kruisnet is verboden.
- Het is verboden te vissen wanneer het viswater voor 2/3 dichtgevroren is, bovendien mag onder
het ijs niet gevist worden.
- Het gebruik van gekleurde maden is verboden. Deze bevatten kleurstoffen, die giftig kunnen zijn
voor de vis en de visser.
- Het is verboden om met meer dan twee hengels te vissen.
- Het is verboden eenzelfde hengel van meer dan drie enkelvoudige of veelvoudige haken voorzien.
- Het is verboden vislijnen onbewaakt in het water achter te laten.
- Het gebruik van vaartuigen – behoudens toestemming van het gemeentebestuur – is verboden
- Vissen vanaf de brug of van achter een omheining is niet toegestaan.
- Het is verboden te schaatsen op de gemeentelijke visvijvers.
- Het is verboden te zwemmen in de gemeentelijke visvijvers.
Art.6 Het gebruik van een leefnet, bewaarzak, kuip of andere recipiënten om de vis tijdelijk in te
bewaren wordt enkel toegestaan tijdens viswedstrijden die vissportvereniging ‘De Scheldebloem‘
organiseert. Enkel nylon leefnetten, met een minimumlengte van 3 meter en een maximale inhoud
van 20kg vis, worden toegestaan.
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Na elke wedstrijd wordt de vis voorzichtig teruggezet in het water van herkomst. De gevangen vis
dient op een goede en snelle manier onthaakt te worden, liefst met onthakingsmat,
onthakingsemmer, natte handen of natte doek. Karpervissers moeten gebruik maken van een grote
onthakingsmat.
Het voederen met amorce en drijvende korrels is verboden. Er mag enkel gevoederd worden met
maximaal 3 kilogram lokvoer op natuurlijke basis; zinkende korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters
en/of witte maden of met chapelure, beschuit en leemaarde.
Art.7 Er geldt een totaal meeneemverbod voor vis, behalve voor paling tijdens het nachtvissen.
Alle gevangen vis moet, behalve tijdens wedstrijdverband, onmiddellijk teruggeplaatst worden. Het
opzettelijk doden of verwonden van vissen is verboden.
Omwille van de aanwezigheid van vervuilende stoffen (kwik in het slib van de Kasteelvijver) ontraadt
het gemeentebestuur ten zeerste de consumptie van zelf gevangen paling. Eten van de vis kan
gezondheidsrisico’s inhouden.
Art. 8 Buiten de snoekperiode is het verboden te vissen met om het even welke vissoort, hetzij
dood, levend of met kunstmatig aas. De snoektijd is open van de eerste zaterdag van september tot
eind december. Wanneer een snoek gevangen wordt, moet men deze losmaken en terugzetten.
Art. 9 Iedereen die het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat
het onverwijld opnieuw proper wordt gemaakt. Alle afval dient door de vissers te worden
meegenomen, evenals restanten of afgebroken vislijnen gezien deze voor vogels gevaarlijk kunnen
zijn. De vissers leggen de nodige eerbied aan de dag voor de omgeving en hun visplaats. De
gevangen vissen en de beplanting dienen met respect behandeld te worden.
Art. 10 Er geldt een totaalverbod op voertuigen voorbij de slagbomen van het gemeentelijk domein
de Ghellinck; tenzij men in het bezit is van een geldende doorgangs- of parkeerkaart.
Voor wedstrijden geldt een uitzondering waarbij alle voertuigen, na het in- en uitladen van het
materiaal, de centrale parking dienen te gebruiken. Tijdens de duurtijd van een viswedstrijd mogen
in totaal maximum 5 voertuigen, gelijktijdig en binnen een strook van 10 meter langs de
Scheldemeander geparkeerd blijven staan, teneinde de fauna en flora van de aanpalende hooiweide
niet te beschadigen.
Jaarlijks hernieuwt het gemeentebestuur de 10 parkeerkaarten van vissportvereniging ‘De
Scheldebloem‘. Deze 10 parkeerkaarten worden verdeeld onder de wedstrijden die op woensdag (5)
en zondag (5) worden gehouden.
Het parkeren van voertuigen langs de Kasteelvijver is verboden.
Art. 11 Het sproeien van de oevers tegen onkruid is ten strengste verboden. Het is verboden om
beplanting te beschadigen. Het aanbrengen van producten die invloed hebben op de waterkwaliteit
is verboden zonder voorafgaandelijke goedkeuring van het gemeentebestuur.
Art. 12 Een afschrift van dit reglement is te raadplegen in het clublokaal (café Brouwershuis,
Elsegemplein 26, 9790 Wortegem-Petegem), op de website van de gemeente Wortegem-Petegem
en via de ad-valvas borden aan de visvijvers.
Art. 13 De controle op het vissen wordt uitgeoefend door de lokale politie en door de bestuursleden
van de club – daartoe door het gemeentebestuur gevolmachtigd – die gebeurlijke overtredingen
overmaken aan de lokale politie. De visvergunning van de overtreder(s) zal ingetrokken worden.
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Art. 14 Op jaarlijkse basis wordt door een erkend laboratorium ten minste 1 waterstaal afgenomen
van de Scheldemeander. De resultaten hiervan worden onverwijld aan het gemeentebestuur
overgemaakt. In geval van buitensporige vissterfte wordt het gemeentebestuur onverwijld op de
hoogte gebracht.
Art. 15 Afschrift van het besluit wordt overgemaakt aan vissportvereniging ‘De Scheldebloem’ en
aan de financieel directeur.
Art. 16 Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet Lokaal
bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
Art. 17 Dit gemeenteraadsbesluit vervangt het vorige gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2010.
Namens de gemeenteraad,
De Algemeen directeur

De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An

get. Desloovere Koen
Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur,

Buysschaert An.

De Voorzitter gemeenteraad

Desloovere Koen.
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