
Leerdam,  9 juli  2018 

 

Geachte toekomstige fractie van 

 

Wij zijn met alle visverenigingen binnen de nieuwe gemeente bij elkaar gekomen. Landelijk is de 

hengelsport, na het voetbal en tennis de derde sport, die bij NOC * NSF is aangesloten. 

Binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn er 9 voetbalclubs met totaal ca. 3900 leden. Er 

zijn 7 tennisverenigingen met totaal ca. 1400 leden. Wat onze hengelsport betreft zijn we tweede in 

grootte  in de nieuwe gemeente met 7 hengelsportverenigingen. Onze verenigingen hebben samen 

bijna 3000 leden 

 

Graag willen we u, voorafgaand aan de gemeentelijke verkiezingen in het najaar van 2018 de 

volgende vragen voorleggen. Het zou fijn zijn als u deze van een antwoord, in combinatie met 

uitleg van uw standpunt, wil voorzien en naar ons toe zou willen sturen / mailen. 

 

 

1 Wat vindt uw partij van de hengelsport? D66 vindt sport, ontspanning en recreatie 

belangrijk. Dit omdat het een belangrijk onderdeel is voor een vitale samenleving. Ook 

de hengelsport valt hieronder en wij staan daarom ook positief tegenover de hengelsport.  

 

 

2 Bent u op de hoogte van het feit dat sportvisserij Nederland vislessen organiseert op veel       

      basisscholen in onze gemeente? Nee, daar waren wij nog niet mee bekend. 

 

 

3 In vrijwel alle kernen van onze toekomstige gemeente zijn faciliteiten voor het voetballen 

aanwezig. Vindt u dat er in iedere woonkern één of meerdere voor de hengelsport 

geschikte wateren aanwezig moet zijn en door de gemeente onderhouden moet worden?  

Duurzaamheid en een groene omgeving is een belangrijk onderwerp voor D66. 

Hieronder valt ook kwalitatief goed buitenwater. In het ideale scenario gaat dit voor 

zoveel mogelijk woonkernen samen met voor hengelsport geschikte wateren. 

 

 

4 Vrijwel alle zgn. A-watergangen, zowel binnen onze nieuwe gemeente als in de regio, maar 

ook  landelijk, worden  door de verschillende Federaties van Hengelsport-verenigingen, 

van meerdere rechthebbenden, gehuurd. Daar kunnen alle visverenigingen, zowel binnen 

als buiten onze toekomstige gemeente, gebruik van maken. Dit geldt ook voor bijv. het 

Merwedekanaal, de Linge en de Lek.  Nu wordt er in meerdere kernen veel viswater van 

de gemeente gehuurd door enkele lokale hengelsportverenigingen. Vindt u dat zo veel 

mogelijk gemeentewater beschikbaar voor de lokale hengelsport moet zijn? 

Daar waar mogelijk zou gemeentewater beschikbaar kunnen worden gesteld. Uiteraard 

moeten hier ook altijd alle andere belangen in worden meegewogen. 

 

 

5 Het gebeurt regelmatig dat er een nieuwe waterpartij in meerdere kernen van onze gemeente 

wordt gegraven. Binnen de  kortste tijd komt daar vis in. Vaak groeit een dergelijk water 

heel snel dicht, heeft het gevaarlijke oevers en is de betreffende waterpartij slecht of 

helemaal niet ingericht op het overleven van vissen in de winter. Slechts op een enkele 

plaats is / wordt rekening gehouden met het toegankelijk maken / houden van 

gemeentelijke wateren voor minder valide vissers. Zou uw partij, bij het plannen maken 

over het aanleggen van nieuwe waterpartijen of watergangen, een voorstander zijn van 

het betrekken van de lokale hengelsportvereniging hierbij?  

D66 is altijd bereid om met zoveel mogelijk belanghebbenden te praten over invulling 



van plannen. Dit om de besluitvorming zo goed mogelijk te laten zijn en hiermee zoveel 

mogelijk ‘rendement’ zowel voor de inwoners als financieel te behalen. Voor de aanleg 

van nieuwe waterpartijen of watergangen zijn wij dan ook erg benieuwd naar de mening 

en input van de lokale hengelsportvereniging en wellicht dat daarbij ook het 

gehandicaptenoverleg een rol kan hebben.. 

 

 

6 Probleem van de laatste 10 jaar is dat veel waterpartijen geheel dicht groeien met  

       waterplanten. Overheden gaan hier verschillend mee om. Vaak worden alleen in het   

       najaar de waterplanten verwijderd. Dat is in de meeste  gevallen veel te laat, zowel voor 

       de vissen als voor de vissers. In warme zomers kan er in dichtbegroeide wateren massale 

       vissterfte optreden. Het vissen in dergelijke wateren is gedurende een lange periode, 

       soms al vanaf mei tot oktober onmogelijk. Hoe denkt uw partij over het meerdere keren 

       per jaar opschonen van de gemeentelijk waterpartijen?  Kan dat het beste machinaal 

       gebeuren of zou u er een voorstander van zijn om graskarpers uit te zetten teneinde de 

       begroeiing onder controle te houden?  

       Er lopen proeven in Leerdam in het water langs de Ooievaarslaan en in Vianen tussen de 

       Brugstraat en Lijsterstraat. Informeer eens bij de buitendienst van de gemeente. 

Groen en duurzaamheid zijn speerpunten van D66. Een goed natuurbeheer waartoe ook 

de wateren behoren vinden wij daarom ook belangrijk. D66 is er voorstander van om 

onderhoud op de meest duurzame manier te plegen. Op dit momenten hebben wij de 

specifieke kennis voor dit onderwerp niet. Graag laten wij ons daarover dan informeren 

door deskundigen van verschillende disciplines. 

 

 

7 Vaak is er in de buurt van verzorgingshuizen viswater in de nabijheid. Vaak zijn er bewoners 

die in hun leven veel gevist hebben. Op meerdere plaatsen is het vaak gevaarlijk voor 

deze mensen om een hengeltje uit te gooien. De oevers van waterpartijen in de buurt van 

dergelijke centra zijn  vaak niet geschikt om bijv. met een scootmobiel in de buurt van 

het water te komen. Vindt  uw partij dat de gemeente visplaatsen aan moet leggen voor 

minder valide mensen? 

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen in de samenleving dezelfde kansen krijgt. Dus 

ook minder validen. Op dit moment is ons niet bekend of de bereikbaarheid van 

viswateren een probleem is voor minder validen en hoe groot dit probleem dan is. Als dit 

zo blijkt te zijn wij altijd bereid om te zoeken naar realistische en haalbare oplossingen. 

 

8 Op sommige plaatsen is er overlast door hangjongeren. De hengelsport kan een bijdrage  

       leveren om dit te verminderen. Immers jongeren die aan de waterkant zitten bezorgen 

       geen overlast aan de gemeenschap. Vindt u partij dat de gemeente subsidie moet     

       verstrekken om kinderen en jongeren viscursussen te geven? D66 bekijkt bij het 

verstrekken van subsidies  altijd naar de balans van de hoogte van de subsidie, het 

maatschappelijk doel en de grootte van de impact. Indien de hengelsportvereniging een goed 

onderbouwde subsidieaanvraag doet dat zijn wij altijd bereid om dit serieus te beoordelen. 

 

 

 

9. Bent u bereid om een aantal zaken die voor de hengelsport in onze nieuwe gemeente van 

belang zijn op te nemen in uw verkiezingsprogramma?  

D66 ondersteunt vanuit haar kernwaarden al een aantal zaken die van belang zijn voor de 

hengelsport. Er is grote overlap tussen onze kernwaarden en dat wat nodig is voor goede 

viswateren. 

     

 



 

Graag ontvangen wij vóór 15 september uw reactie op onze vragen. Wij zullen uw reacties, per 

partij, bundelen en deze aan de leden van onze verenigingen bekend maken, hetzij via een 

nieuwsbrief of clubblad, hetzij via de lokale media, hetzij via onze websites of anderszins dan wel 

in een combinatie voor eerder genoemde media.   

 

Wij verzoeken u vriendelijk om uw reacties te sturen / mailen naar:  

 

Kees Kool 

Stationsweg 209 

4141 HG Leerdam 

Tel: 0345-505522 of 06-17777848 

Mail: kool011@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Dit is sportvissen, informatieblad van Sportvisserij Nederland 

Viswaterbeheer, informatie uit het handboek Beter besturen van Sportvisserij Nederland 

Visles op de basisschool 

mailto:kool011@kpnmail.nl

