GEMEENTE BRECHT

PROVINCIE ANTWERPEN
Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 9 maart 2017

Aanwezigen:
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter
Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen,
Schepenen
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena
Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels,
Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de
Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter
Annemie Marnef, Secretaris

Aanpassing visreglement viswater van het gemeentelijk recreatiedomein "De Leeuwerk" GR/2017/014
Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in
een groene leefomgeving
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene
karakter van de gemeente te verstoren
Actie: Parken en plantsoenen
Budgetsleutel: 2017/7005001/6/0680 - verkoop visvergunningen visput de Leeuwerk
Juridisch kader
Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2015
Huidig gemeentelijk visreglement viswater van het gemeentelijk recreatiedomein "De Leeuwerk"
Historiek
Het gemeentebestuur ontving een aantal mondelinge vragen van burgers die lange tijd woonachtig zijn
geweest in de gemeente Brecht om ook in de mogelijkheid gesteld te worden om te vissen op de
gemeentelijke visvijver van het recreatiedomein "De Leeuwerk". Het huidig reglement voorziet enkel in
de mogelijkheid om visvergunningen af te leveren aan burgers woonachtig op het grondgebied van
Brecht.
Het huidig reglement voorzag enkel in de mogelijkheid om bij overtredingen van het reglement de
vergunning in te trekken of te schorsen. Ondertussen is de gemeente ook bevoegd om gemeentelijke
administratieve sancties op te leggen bij overtredingen. Ook deze mogelijkheid wordt bijkomend
opgenomen in het nieuwe reglement.
Het betreft hier een reglement dat sinds 1981 van toepassing is. Een aantal zaken zijn niet meer aan de
orde. Het reglement wordt bijgevolg op punt gesteld.

Motivatie
Het visreglement is na meer dan 30 jaar aan een update toe.
Verschillende bewoners van Brecht maken gebruik van de visvijver; vaak is dit ook een familiaal
tijdverdrijf. Het huidig reglement laat niet toe om visvergunningen af te leveren aan bewoners die vroeger
woonachtig waren te Brecht, maar wegens omstandigheden verhuisd zijn naar de buurgemeenten om
nog te komen vissen. Er is duidelijk vraag van ex - bewoners van de gemeente om blijvend gebruik te
maken van de visvijver. Bovendien levert dit extra inkomsten op voor de gemeente daar er ook een
retributie gevraagd wordt voor de visvergunningen.
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Een passende toelichting wordt gegeven door schepen D. De Veuster.
Dit visreglement bestaat reeds van 1981 en is aan een update toe. Ondertussen zijn er gemeentelijke
toezichters en die regeling wordt mee opgenomen in het reglement. Het woord rijkswacht en rijtijd wordt
vervangen en inbreuken kunnen beteugeld worden door een administratieve sanctie. Vergunningen
kunnen afgeleverd worden aan personen die kunnen aantonen dat zij 10 jaar woonachtig waren op het
grondgebied Brecht. Onder art. 1 : jongeren jonger dan 14 jaar vergezeld door ouder wordt ouder
vervangen door meerderjarige. Het woord 'put' wordt vervangen door 'visput'.
Raadslid P. Van Assche stelt dat in artikel 14 van het nieuwe reglement wordt gesproken over vissen op
brasem, paling, baars. Paling is de meest bedreigde vissoort en met uitsterven bedreigd. Dit zou
misschien kunnen uitgesloten worden. Als tweede vraagt hij of de openstelling voor ex-Brechtenaren zou
kunnen leiden tot overbevissing.
Ten derde is de partij niet akkoord met het systeem van GAS. Daarom vragen zij door een middel van
een amendement om elke bepaling naar GAS te vervangen door de klassieke strafrechterlijke bepaling.
Beteugeling kan dan bijvoorbeeld zoals bij een diefstal.
Schepen D. De Veuster meldt in verband met de overbevissing, dat er regelmatig vis op de vijver wordt
uitgezet en dat er zelden aanvragen zijn door ex-Brechtenaren voor een visvergunning.
Over de GAS discussie repliceert burgemeester-voorzitter L. Aerts dat gemeente nu potentieel niets in
handen heeft waardoor inbreuken onbestraft blijven. Nu is er een kleine stok om mee te slaan en kan er
verhinderd worden dat toezichters uitgelachen worden.
Misschien kan men opnemen dat GAS-reglement van toepassing is totdat er een ander gerechtelijk
systeem is om dit te beteugelen en kan dit dan terug opgenomen worden, maar momenteel is die
tendens niet aanwezig. Gemeente heeft geen macht om instroom van parket te beïnvloeden. Dit wordt
niet in het reglement gezet.
Stemming amendement
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 26 stemmen tegen
(Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop,
Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé,
Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts,
Dennis De bruyn, Johan Bellens)
Het amendement 'Vervanging bepaling GAS door het klassieke strafrecht' - P. Van Assche' wordt niet
goedgekeurd.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe visreglement goed met ingang van 1 april 2017.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Interne Zaken, Igean (GAS ambtenaar) en
de gemachtigd opzichters van de visput.
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