
 

Aan: 

Hengelsport verenigingen in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden 

p/a Kees Kool 

Stationsweg 209 

4141 HG LEERDAM 

 

 

Vijfheerenlanden, 7 september 2018. 

 

Geachte heer Kool, 

Allereerst nogmaals dank voor uw uitgebreide toelichting op 11 juli bij de door u gestelde vragen 

over de hengelsport in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. De vakanties hebben de 

beantwoording enigszins vertraagd. Hieronder vindt u (volgens uw nummering) de antwoorden van 

CDA Vijfheerenlanden. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met 

ons op. Wij lichten onze antwoorden graag toe! 

 

1. Voor het CDA is het belangrijk dat er actieve sportverenigingen zijn in Vijfheerenlanden die een 

bijdrage leveren aan de samenhang in onze gemeenschap en aandacht hebben voor onze 

jongeren.  Al deze verenigingen met de vele vrijwilligers vormen gezamenlijk het cement van 

onze samenleving. Ook de hengelsportverenigingen leveren daarin een belangrijke bijdrage! 

 

2. Wij waren op de hoogte van uw activiteiten op de basisscholen maar ook bij andere 

evenementen zoals het Timmerdorp in Leerdam 

 

3. Wij vinden het belangrijk dat er in de woonkernen één of meerdere voor de hengelsport 

geschikte wateren aanwezig moet zijn waarbij onderhoud in samenspraak met eigenaar van het 

water, de hengelsportvereniging en de gemeente moet worden georganiseerd. 

 

4. Het CDA vindt dat zoveel mogelijk gemeentewater voor de lokale hengelsport beschikbaar moet 

zijn onder de voorwaarde dat het geen (financiële) belemmering is voor kinderen/jongeren tot 

18 jaar om te kunnen vissen in dit gemeentewater. 

 

5. Het CDA is een voorstander van het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij het 

maken van plannen. Wij zijn dus voorstander om de lokale hengelsportverenigingen op tijd te  

betrekken bij planning voor de aanleg nieuwe waterpartijen en watergangen en de adviezen 

serieus te nemen. 

 



6. Het dichtgroeien van waterpartijen en de oplossingen om dit te voorkomen, vereisen nader 

onderzoek en overleg met de hengelsportverenigingen maar ook het Waterschap. De gemeente 

moet het voortouw nemen om gezamenlijk (dus ook met de hengelsportverenigingen) de beste 

en ook betaalbare oplossing te vinden.  

 

7. Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk actief blijven en blijven meedoen. Het 

vergemakkelijken van de toegang tot viswater in de buurt van verzorgingshuizen en wijken waar 

ouderen wonen, maakt dat ze langer hun hobby kunnen beoefenen. Het CDA vindt dat de 

gemeente deze voorzieningen (voor minder valide mensen in het algemeen) moet aanleggen en 

bij voorkeur direct bij de aanleg van nieuwe watergangen en waterpartijen.  

 

8. Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen gaan sporten. Momenteel ondersteunen de drie 

gemeenten op verschillende wijzen de sporten. In onze nieuwe gemeente gaan we een eigen 

werkwijze ontwikkelen waarbij we de sportverenigingen zullen gaan betrekken. Bovendien vindt 

het CDA vindt het belangrijk om evenementen waarin kinderen kennis maken met diverse 

sporten, te faciliteren (met hulp van bijvoorbeeld combinatiefunctionaris) en met betrekking tot 

de hengelsport er voor te zorgen dat geschikt en toegankelijk viswater aanwezig is.    

 

9. Op het moment van uw vraagstelling was ons verkiezingsprogramma al gereed en vastgesteld 

door de ALV. Hieronder vindt u de relevante passages uit ons programma over de 

sportverenigingen in het algemeen. Dit geldt ook voor de hengelsportverenigingen: 

 

3.1 Vrijwilligerswerk  

Het cement van de samenleving in Vijfheerenlanden is het vrijwilligerswerk dat in heel veel 

verschillende verbanden plaatsvindt: kerk, sportverenigingen, wijk- en dorpsverenigingen, 

Oranjeverenigingen, voedselbanken, wereldwinkels, vluchtelingenwerk, vrouwenverenigingen, etc.. 

CDA Vijfheerenlanden vindt dat heel waardevol en ziet ook voor de nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden een faciliterende en stimulerende rol voor nieuwe burgerinitiatieven door kennis 

(vergunningen en veiligheid), ruimte en waar nodig ook geld (opstartsubsidies) beschikbaar te stellen. 

Maar ook aandacht en interesse van de gemeente door middel van verkiezing van vrijwilliger van het 

jaar (per kern), vereniging van het jaar, etc. en samenbrengen van initiatieven, stimuleren de 

vrijwilligers om hun goede werk voort te zetten. 

3.2 Sport  

Sport en bewegen (op school en in de sportvereniging) is nodig om kinderen en volwassenen de 

mogelijkheid te bieden om samen plezier te hebben, de strijd aan te gaan tegen overgewicht en 

kennis te maken met vrijwilligerswerk. Daarvoor dient vanuit de gemeente een samenhangend beleid 

te worden ontwikkeld met betrekking tot sport waarin onder andere onderstaande zaken aan de orde 

moeten komen: 

3.2.1 Jongeren 

Het CDA stimuleert dat kinderen gaan sporten in verenigingsverband. Dat is goed voor de kinderen en 

goed voor de sportverenigingen! Samen sporten vormt kinderen op een positieve manier, sport 

verbindt mensen en laat zien dat vrijwilligerswerk loont! Dit geldt overigens niet alleen voor 

sportverenigingen maar ook voor andere verenigingen. Het CDA stimuleert de inzet van 



combinatiefunctionarissen en sportconsulenten om kinderen die niet sporten, te verbinden met de 

sportverenigingen. Aanvullende initiatieven van verenigingen om jongeren tot 18 jaar aan het sporten 

te krijgen, moeten volgens het CDA zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. 

3.2.2 Gelijke kansen 

Het CDA maakt zich er hard voor, dat elk kind in onze gemeente ondanks financiële problemen thuis, 

moet kunnen blijven sporten. Het CDA wil dat bereiken door meer bekendheid te geven aan de 

activiteiten van Stichting Leergeld, die zich daar in het kader van armoedebestrijding mee bezighoudt. 

3.2.3 Sportplatform 

Het CDA pleit voor de ontwikkeling van een sportplatform op gemeentelijk niveau waarin 

sportbesturen en -commissies elkaar ontmoeten, van elkaar leren en waar nodig kunnen 

samenwerken. Dit sportplatform is ook gesprekspartner voor de Gemeente Vijfheerenlanden voor wat 

betreft het maken van afspraken over de te betalen (lokale) belastingen zoals de OZB, het 

ontwikkelen van beleid met betrekking tot Fair Play, het gezamenlijk realiseren van 

sportaccommodaties die zijn uitgerust met alle benodigdheden, coördinatie van gecombineerd 

gebruik ervan voor andere maatschappelijke functies en afstemming van aanbod van sporten in de 

gemeente. 

 

Wij wensen u heel veel sterkte met uw goede werk voor de vele hengelsporters in onze gemeente! 

 

Hartelijke groet, 

 

 

Maria de Jong - Middelkoop 

Lijsttrekker CDA Vijfheerenlanden 


