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Betreft: Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en sportvissen

Geachte gemeenteraadsfractie,
Momenteel bereidt u zich voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Het toekomstig beleid van uw gemeente is sterk van invloed op het functioneren van onze
hengelsportvereniging. De hengelsport is op de lijst van het NOC – NSF na voetbal en tennis de 3e
grootste sport van Nederland. Wellicht hebt u de E mail van NOC – NSF ontvangen over de kracht
van sportverenigingen voor de samenleving. Daarin wordt ook expliciet aandacht gevraagd voor het
verbeteren van de mogelijkheden voor de buitensport, onder andere door het stedelijk water
geschikt te maken voor de sportvisserij. Voor zover nog niet bij u bekend willen wij u graag kennis
laten maken met één van de meest beoefende buitenactiviteiten van Nederland. Wij vragen u
hiermee rekening te houden in uw verkiezingsprogramma.
De Gemeente Steenwijkerland telt 4 Hengel Sport Verenigingen die aangesloten zijn bij Sportvisserij
Nederland. Het gaat hierbij om HSV ’s in Steenwijk, Vollenhove, Blokzijl en Oldemarkt.
Deze verenigingen hebben gezamenlijk ca. 3000 leden.
In overleg met de Gemeente Steenwijkerland zijn de 4 verenigingen een samenwerkingsverband
aangegaan met het doel in elkaars water te mogen vissen.
Wij zijn daarmee één van de grootste verenigingen in uw gemeente. Wij zijn actieve verenigingen
waarbinnen tientallen vrijwilligers zich inzetten voor het verbeteren van de visstand, goede
sportvisserijmogelijkheden, begeleiding van de jeugd en tal van andere verenigingsactiviteiten.
Sportvissen is voor vele jongeren een avontuurlijke manier om vlakbij huis in contact te komen met
de natuur. Voor ouderen is sportvissen een ontspannende buitenactiviteit die hun actief houdt en
zorgt voor sociale interactie.
Goed georganiseerd
HSV Steenwijk, Het Baarsje Blokzijl, De Karper Vollenhove en Het Baarsje Oldemarkt zijn aangesloten
bij de regionale en landelijke sportvisserijorganisaties Sportvisserij Oost-Nederland en Sportvisserij
Nederland die onze vereniging professioneel ondersteunen. Sportvissen is voor iedereen. In totaal
vissen er bijna ruim anderhalf miljoen sportvissers in Nederland.
Verantwoord vissen
Sportvissers zijn natuurmensen pur sang en dienen zorgvuldig met hun vangst om te gaan. Dat begint
bij goede voorlichting aan onze jeugd. Dit doen wij door middel van educatieve programma’s
waaronder de vislessen op basisscholen. Hierbij leren kinderen via een gastles biologie over de
onderwaternatuur en hoe er op een verantwoorde manier gevist dient te worden. Hiermee krijgen
we de jeugd niet alleen massaal naar buiten de natuur in, maar creëren we tegelijkertijd ook
draagvlak voor toekomstig natuurbeleid. HSV Steenwijk heeft dit jaar een aantal keren gevist met
cliënten van AC de Variant/Interactcontour. Deze samenwerking wordt ook in 2018 doorgezet.
Aan de Steenwijker Aa zijn visplaatsen aangelegd voor de jeugd in de wijk Oostermeenthe.
Dit was mede mogelijk door een forse bijdrage van onze sportvissers.

Visstandbeheer en bescherming visstand
Sportvissers hebben vanzelfsprekend belang bij een gezonde visstand. Daarvoor werken we graag
samen met de waterbeheerders en gemeenten. De hengelsport vraagt al sinds jaar en dag rekening
te houden met de visstand in het waterbeheer. Voorbeelden hiervan zijn aangepast maaibeheer,

voor de hengelsport geschikte oevers en aanpak van watervervuiling. Ook worden vissterftes
voorkomen bij onderhoudswerkzaamheden. Calamiteiten en stroperij worden vaak als eerst
opgemerkt door sportvissers. Zij zijn onze oren en de ogen aan de waterkant.
Goed gereguleerd
Sportvissen is goed gereguleerd door wetgeving maar ook via voorwaarden en gedragscodes in de
VISpas. Met verenigingscontroleurs wordt erop toegezien dat sportvissers over de juiste
vergunningen beschikken en dat wordt gehandeld conform de regels. Onze vereniging wordt hierbij
ondersteund door BOA’s in dienst van Sportvisserij Oost-Nederland. Hiermee kunnen we eventuele
misstanden voorkomen en wordt stroperij tegengegaan.
Kortom, de sportvisserij biedt de gemeente een fantastische buitenactiviteit voor jong en oud. Om
dit te kunnen blijven doen vragen wij u dit mee te nemen in uw verkiezingsprogramma. Daarnaast
vragen wij u aandacht voor het volgende:
Visplateau ’s Steenwijkerdiep.
Vele jaren werden door onze verenigingen onderlinge competitiewedstrijden georganiseerd aan het
Steenwijkerdiep Zuid te Scheerwolde. Door het aanbrengen van een voor ons verkeerd type
beschoeiing, door de Provincie Overijssel, is het voor ons onmogelijk geworden hier nog langer
wedstrijden te organiseren. Met name de veiligheid van de oudere (wat minder mobiele) sportvisser
is hier in het geding. Ook is het voor minder mobiele sportvisser nu onmogelijk geworden om hier
recreatief te vissen.
Al 4 jaar wachten we op toestemming om vis plateau ’s te mogen aanleggen en hebben hier
meerdere gesprekken met de Gemeente en Sportvisserij Oost Nederland over plaatsgevonden. De
HSV ’s zijn stuk voor stuk financieel gezonde verenigen en de kosten van de plateau ‘s worden
gedragen door de 4 HSV ’s en Sportvisserij Oost Nederland. Aanvankelijk was ook door de Gemeente
(het vorig college) een bijdrage in het vooruitzicht gesteld maar deze is inmiddels weer ingetrokken.
Tot op heden is er geen duidelijkheid over eventuele toestemming voor het aanbrengen van
plateau ‘s. Graag horen wij van u of u het aanleggen van de visplateau ’s al dan niet ondersteund. Het
antwoord hierop koppelen wij terug naar onze leden. Natuurlijk zijn we ook bereid de huidige
situatie in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Waterplanten overlast
Helaas is niet alle het viswater goed bevisbaar door de explosieve groei van waterplanten.
We zouden daarom graag zien dat de politiek zich hard maakt om de wateren binnen de gemeente
bevisbaar te houden. Dit kan onder andere door de waterplanten vaker (visvriendelijk) te maaien
en/of door het uitzetten van graskarpers.

Economische en recreatieve aspecten
De sportvisserij is niet alleen een belangrijke recreatieve bezigheid voor veel mensen, maar heeft ook
een maatschappelijke betekenis in de vorm van werkgelegenheid en vrijwilligerswerk.
Er zijn veel verschillende actoren in de Gemeente Steenwijkerland die te maken hebben met de
hengelsport. Het gaat hierbij om watersportbedrijven, hengelsportverenigingen, overheid,
hengelsportzaken, campings, hotels en huisjesverhuurders. Raven Hengelsport in Steenwijk en de
Hengeldiscount in Oldemarkt zijn 2 van de grootste winkels op dit gebied in Nederland.

Nationale en ook internationale wedstrijden vinden plaats aan het Kanaal Beukers – Steenwijk.
Voor en na de wedstijd wordt voor het inschrijven en de prijsuitreiking gebruik gemaakt van de
plaatselijke horeca waaronder de Meenthe en Dalzicht.
Tot slot verwijzen we graag naar onze brochure ‘Dit is Sportvissen!’ waarin uitgebreider staat
weergegeven wat de sportvisserij in Nederland inhoudt. Wij horen graag of er behoefte is aan een
verdere toelichting door onze hengelsportvereniging. Wij wensen u veel succes toe met de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

Met vriendelijke groet,

R. Berger Secr. HSV Steenwijk

hsvsteenwijk@hotmail.com

K. Otten Secr. HSV Het Baarsje Blokzijl

hetbaarsjeblokzijl@home.nl

J. Renes Secr. HSV De Karper Vollenhove

renes-jan@hetnet.nl

B. Barneveld Secr. HSV het Baarsje Oldemarkt

baarsjeoldemarkt@hetnet.nl

