
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN                     GEMEENTE Z E L Z A T E 
-------------------------                     ---------------------- 
UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 
28 SEPTEMBER 2020 
----------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig:  Dirk Goemaere, voorzitter; 

Brent Meuleman, burgemeester; 
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven 
De Vuyst, schepenen; 
Martin Acke, Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, 
Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, 
Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia Joosten, 
Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, 
Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, 
Lucien Van de Velde, Kurt Van Weynsberghe, raadsleden. 
Christine Coone, wnd. algemeen directeur. 

----------------------------------------------------------------------------- 
OPENBARE ZITTING – PUNT 07 - POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN OP DE 
GEMEENTELIJKE VISVIJVER 
–---------------------------------------------------------------------------- 
DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende 
goedkeuring van de overeenkomst met de afdeling Maritieme Toegang 
betreffende de overdracht van het beheer van het openbaar domein genaamd 
“Park Opgevuld Kanaal” gelegen te Zelzate met ingang van 1 januari 2016, 
met uitzondering van de visvijver waarvan het beheer per 1 januari 2015 
wordt overgedragen;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2014 houdende 
goedkeuring van het protocol van openbaar domein genaamd “Park Opgevuld 
Kanaal” met het Agentschap Natuur en Bos betreffende de overname van het 
beheer en van het onderhoud van het voormeld park;  

− Gelet op de beslissing van de Provinciale Visserijcommissie van 
21 augustus 2014 houdende bevestiging van het feit dat de visvijver te 
Zelzate een gesloten water is waar de wet op de riviervisserij niet langer 
van toepassing is zolang de vijver niet fysisch verbonden is met het 
kanaal Gent-Terneuzen (wat vandaag niet het geval is; de afwateringsbuis 
die aanwezig is als overloop wordt niet als een dergelijke fysische 
verbinding beschouwd) en dat aldus de visvijver privaat kan worden 
uitgebaat;  

− Overwegende dat het college in zitting van 29 januari 2015 heeft beslist 
de visvijver in eigen beheer te houden; dat hiertoe de voorwaarden tot 
gebruik van de visvijver vastgelegd dienden te worden in een 
politiereglement;  

− Gelet op het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke 
visvijver zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 
2019 en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020, in het 
bijzonder de artikelen 2, 3, 5,11 en 12; 

− Overwegende dat volgende wijzigingen aan voormelde artikelen worden 
voorgesteld:  

o Aan artikel 2 wordt na de zin “Deze partners worden gepubliceerd 
op de gemeentelijke website” volgende zin toegevoegd: “Bij het 
uitschrijven van een vergunning door een opzichter of bij de in 
artikel 13 aangegeven plaatsen zal gevraagd worden zich te 
identificeren”. 

o Aan artikel 3 wordt na de zin “De gevangen vis dient onmiddellijk 
in het water te worden terug gezet met een schepnet” volgende zin 



toegevoegd: “binnen dit kader kan een opzichter overgaan tot 
controle van bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig 
verzoek aan de opzichter wordt getoond.” 

o Aan artikel 5 worden na het woord “haak” volgende woorden 
toegevoegd: “zonder weerhaken”.  

o Artikel 11 wordt opgeheven en vervangen door: Elkeen die in het 
bezit is van een geldige vergunning wordt geacht deze vergunning 
bij controle voor te leggen, het reglement te kennen en ook toe te 
passen. Elke hengelaar is verplicht gevolg te geven aan de 
onderrichtingen van politie en van de gemeentelijke opzichters, 
die regelmatig controles zullen uitvoeren op het bezit van een 
visvergunning en andere artikels vermeld in dit reglement; 

o artikel 12 wordt opgeheven en vervangen door: Elke niet-naleving 
op één van bovenstaande artikels kan leiden tot het in beslag 
nemen van de vergunning door één van de gemachtigde opzichters, 
met een verbod tot vissen als gevolg en dit voor onbepaalde duur. 
Inbreuken op dit reglement kunnen eveneens worden bestraft met een 
administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde 
ambtenaar, conform het GAS-reglement. 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Aan artikel 2 uit het politiereglement betreffende het hengelen 
op de gemeentelijke visvijver wordt na de zin “Deze partners worden 
gepubliceerd op de gemeentelijke website” volgende zin toegevoegd: “Bij het 
uitschrijven van een vergunning door een opzichter of bij de in artikel 13 
aangegeven plaatsen zal gevraagd worden zich te identificeren”. 

Artikel 2: - Aan artikel 3 van voormeld politiereglement wordt na de zin “De 
gevangen vis dient onmiddellijk in het water te worden terug gezet met een 
schepnet” volgende zin toegevoegd: “binnen dit kader kan een opzichter 
overgaan tot controle van bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig 
verzoek aan de opzichter wordt getoond.” 

Artikel 3: - Aan artikel 5 van voormeld politiereglement worden na het woord 
“haak” volgende woorden toegevoegd: “zonder weerhaken”.  

Artikel 4: - De tekst uit artikel 11 wordt opgeheven en vervangen door: 
Elkeen die in het bezit is van een geldige vergunning wordt geacht deze 
vergunning bij controle voor te leggen, het reglement te kennen en ook toe te 
passen. Elke hengelaar is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen 
van politie en van de gemeentelijke opzichters, die regelmatig controles 
zullen uitvoeren op het bezit van een visvergunning en andere artikels 
vermeld in dit reglement.  

Artikel 5: - De tekst uit artikel 12 wordt opgeheven en vervangen door: Elke 
niet-naleving van één van bovenstaande artikels kan leiden tot het in beslag 
nemen van de vergunning met een verbod tot vissen als gevolg en dit voor 
onbepaalde duur. Inbreuken op dit reglement kunnen eveneens worden bestraft 
met een administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde 
ambtenaar, conform het GAS-reglement. 

Artikel 6: - Het hierna vermelde reglement wordt goedgekeurd en vervangt alle 
voorgaande reglementen met betrekking tot het hengelen op de gemeentelijke 
visvijver: 
  



Provincie OOST-VLAANDEREN 
Gemeente Zelzate 

 

 
 
 

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET HENGELEN  
OP DE GEMEENTELIJKE VISVIJVER TE ZELZATE 

GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2019 EN 
GEWIJZIGD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020 EN 28 

SEPTEMBER 2020 

 

Artikel 1: Locatie 

De gemeentelijke visvijver is gelegen in het park ‘Opgevuld Kanaal’ tussen 
parking Vredekaai en jachthaven. 

Artikel 2: Vergunning 

Hengelen in de gemeentelijke visvijver is enkel toegestaan mits in het bezit 
te zijn van een vergunning uitgegeven door het gemeentebestuur van Zelzate 
mist uitzondering van de perioden van de aangevraagde viswedstrijden.  

Deze vergunningen kunnen worden aangekocht in de onder artikel 13 aangegeven 
plaatsen. Deze partners worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Bij het uitschrijven van een vergunning door een opzichter of bij de in 
artikel 13 aangegeven plaatsen zal gevraagd worden zich te identificeren. 

Een dagvergunning kan steeds aangekocht worden bij de gemeentelijke 
opzichters aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. 

De vergunning is strikt persoonlijk, op naam en niet overdraagbaar. Naast een 
vergunning geldig voor een gans kalenderjaar is het ook mogelijk een 
dagvergunning (enkel geldig op de dag van de uitreiking) aan te schaffen. 

* Prijs jaarvergunning inwoner van Zelzate: € 15 per jaar 

* Prijs jaarvergunning niet-inwoner van Zelzate: € 25 per jaar 

* Prijs dagvergunning: € 5 

* Prijs dagvergunning na controle-onderzoek: € 12 

Kinderen jonger dan 14 jaar, vergezeld van een volwassen persoon in bezit van 
een vergunning, mogen gratis hengelen met 1 hengel. De begeleider moet 
tijdens het vissen steeds in de onmiddellijke nabijheid van deze jonge 
personen blijven. De vergunning moet men steeds bij zich hebben wanneer men 
vist en moet men kunnen tonen op vraag van de controlerende instanties. 

Artikel 3: Leefnet - Terugplaatsen van vis  

Het is verboden vis mee te nemen. Het gebruik van een leefnet, kuip of emmer 
om levende vis in te bewaren is verboden, behalve bij een viswedstrijd 
waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur en dit tijdens 
de duur van deze wedstrijd. Het gebruik van een onthaakmat is ten alle tijden 
verplicht. 

De gevangen vis dient onmiddellijk in het water te worden teruggezet met 
schepnet, binnen dit kader kan een opzichter overgaan tot controle van 
bepaalde recipiënten waarop de inhoud op eenvoudig verzoek aan de opzichter 
wordt getoond.   

Het is ten strengste verboden om vissen uit de vijver te verwijderen, op 
gelijk welke wijze, alsook om vreemde vissen in de vijver uit te zetten, 
behoudens schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. 

Artikel 4: Nachtvissen 

Nachtvissen en / of nachtlijn of fuiken leggen is verboden.  

Het is toegelaten te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na 
zonsondergang. 

Artikel 5: Hengels 



De vergunning geeft recht te vissen met maximaal twee hengels, elk voorzien 
van één enkele haak zonder weerhaken. Het bezit van meerdere vergunningen mag 
geen reden zijn om met meer dan twee hengels te vissen. Het gebruik van de 
hengels is slechts geoorloofd voor zover de visser zich in de mogelijkheid 
bevindt de hengel steeds te bewaken.  

Er mag enkel gevist worden vanaf de oever. Oevers en taluds mogen niet 
beschadigd worden. Het is verboden hengelplaatsen uit te graven, te 
verstevigen of uit te bouwen op welke manier ook.  

Indien wordt gevist met werphengels dient men steeds recht voor zich te 
werpen. Het schuin inwerpen van werphengels is verboden omdat daardoor 
naburige hengelaars worden gestoord.   

Artikel 6: Milieu en omgeving  

Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Het 
is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook achter te laten of 
in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 meter van de 
hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zo niet 
wordt dit geacht van de hengelaar zelf te zijn. Afval dient in de daartoe 
voorziene vuilnisbakken te worden gedeponeerd. Het is verboden hinder of 
overlast te veroorzaken. Afgedankte lijnen en haken zijn gevaarlijk en 
verminken de watervogels. Een afgedankte lijn dient rond de hand te worden 
gewikkeld en vervolgens doorgeknipt en meegenomen of in de vuilbakken 
geworpen te worden zodat geen watervogels kunnen verminkt worden.   

Voertuigen moeten op de parking Vredekaai geplaatst worden. Enkel bij 
viswedstrijden mogen de deelnemers laden en/of lossen via de verharde 
zijwegen om daarna de auto te parkeren op de parking Vredekaai.   

Artikel 7: Aas en voeder  

Het vissen mag beoefend worden met om het even welk aas: zowel levend, dood 
als kunstaas. Het gebruik van gekleurde maden is verboden, deze bevatten 
immers kleurstoffen die giftig kunnen zijn. Er is maximum 1 kg droog 
visvoeder per persoon toegelaten. 

Het gebruik van voederboten is ten alle tijden verboden. 

Artikel 8: Toegelaten periodes  

Er is geen gesloten tijd behalve de in artikel 4 aangegeven periodes.  

Artikel 9: Verbodsbepalingen 

Het is verboden in de visvijver te zwemmen, erop te schaatsen, het water in 
te gaan, onder ijs te vissen, honden in het water te laten, planten, 
struiken, oevers, … te beschadigen of de overige fauna (vogels, eenden, 
ganzen, …) te verstoren of te vangen.  

Artikel 10: Wedstrijden  

Viswedstrijden dienen te worden aangevraagd bij de sportdienst van Zelzate 
(sportdienst@zelzate.be, 09/345.74.22, sportcomplex Eurohal, Oostkade 1A/000 
te 9060 Zelzate). De aanvragen worden door de sportdienst chronologisch 
ingeschreven en zullen in deze volgorde worden toegekend, met uitzondering 
voor wedstrijden die worden georganiseerd door Zelzaatse verenigingen/ 
Zelzaatse sportraad of n.a.v. Zelzatekermis, deze genieten steeds voorrang. 

Eén hengelclub kan maximaal twee wedstrijden per jaar organiseren op de 
visvijver. Bij minder dan 30 deelnemers zal enkel het gedeelte tussen de 
parking Vredekaai en de versmalling mogen worden gebruikt voor de wedstrijd, 
zodat de recreatieve vissers nog altijd kunnen beschikken over het tweede 
gedeelte van de visvijver. 

Er wordt een uitzondering op het aantal wedstrijden per jaar toegestaan voor 
Hengelclub Het Loze Vissertje omdat deze via een samenwerkingsovereenkomst 
met gemeente Zelzate instaat voor het gezond houden van de vissen in de 
gemeentelijke visvijver. Hengelclub Het Loze Vissertje mag maximaal acht 
wedstrijden per jaar organiseren op één helft van de visvijver. De andere 

mailto:sportdienst@zelzate.be


helft van de visvijver dient tijdens de viswedstrijden voorbehouden te worden 
voor recreatief vissen. 

De organisator van de wedstrijd dient op voorhand in het bezit te zijn van 
een geldige vergunning en dient de wedstrijd minimum 24 uur voor de aanvang 
van de wedstrijd aan te kondigen aan de oever van de visvijver op een door de 
gemeente voorziene informatiebord. Vissen op het voor de wedstrijd 
voorbehouden gedeelte van de visvijver is verboden vanaf 3 uur voor de 
aanvang van de wedstrijd. Wedstrijden waarbij de volledige visvijver worden 
ingenomen dienen de uitzondering te blijven en dergelijke wedstrijden zullen 
maximaal vier keer per jaar worden toegestaan met voorrang aan de aanvragers 
van Zelzate. 

De deelnemers aan een viswedstrijd dienen via de organisator 2 euro per 
wedstrijd te betalen aan de gemeente, bij wedstrijden zijn de vergunningen 
die in artikel 2 ter sprake komen niet geldig.’ 

Artikel 11: Toezicht 

Elkeen die in het bezit is van een geldige vergunning wordt geacht deze 
vergunning bij controle voor te leggen, het  reglement te kennen en ook toe 
te passen. Elke hengelaar is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen 
van politie en van de gemeentelijke opzichters, die regelmatig controles 
zullen uitvoeren op het bezit van een visvergunning en andere artikels 
vermeld in dit reglement.  

Artikel 12: Sancties  

Elke niet-naleving op één van bovenstaande artikels kan leiden tot het in 
beslag nemen van de vergunning door één van de gemachtigde opzichters, met 
een verbod tot vissen als gevolg en dit voor onbepaalde duur. 

Inbreuken op dit reglement kunnen eveneens worden bestraft met een 
administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar, 
conform het GAS-reglement. 

Artikel 13: Plaatsen waar vergunningen kunnen worden aangekocht: 

* sportcomplex Eurohal (sportdienst Zelzate), Oostkade 1A/000, 9060 Zelzate 

* Brughuizen (financiële dienst), Grote Markt 2-4, 9060 Zelzate 

* Café Mondial, Kanaalstraat 2, 9060 Zelzate 

* Hengelsportzaak Het Loze Vissertje, Havenlaan 1, 9060 Zelzate  

Artikel 14: Toepassing 

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot het 
hengelen op de gemeentelijke visvijver. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 
28 september 2020. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
 
 
Christine COONE Dirk GOEMAERE 
wnd. algemeen directeur voorzitter gemeenteraad  

 

 

 


