Gemeente Arendonk

Reglement gemeentelijke visvijver
Den Heikant
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Artikel 1
Onderhavig reglement is van toepassing op de gemeentelijke visvijver Den Heikant, gelegen in het
Sportpark Heikant.
Artikel 2
Elke inwoner van de gemeente Arendonk kan een vergunning bekomen om te vissen op de
gemeentelijke visvijver Den Heikant.
Artikel 3
In bepaalde gevallen kan het College van Burgemeester en Schepenen aan andere personen dan
vermeld onder Artikel 2 een eendaagse toelating tot vissen afleveren.
Artikel 4
Een visvergunning kan bekomen worden bij de gemeentelijke administratie. Het tarief wordt in een
retributiereglement bepaald.
Artikel 5
De vergunning is geldig voor het jaar waarin het wordt afgeleverd.
Artikel 6
Vissen is toegelaten van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 7
Er mag gevist worden van twee uren vóór zonsopgang en tot twee uren na zonsondergang. ’s Nachts
vissen is verboden.
Artikel 8
Vissen is enkel toegestaan vanaf de oever van de vijver.
Artikel 9
Hengels dienen binnen handbereik te worden opgesteld. De maximum toegelaten afstand tussen
hengelaar en hengel bedraagt 3 meter.
Artikel 10
Elke gevangen vis moet altijd onmiddellijk en voorzichtig terugzet worden in het water. Bij het vissen
op karper is gebruik van een onthaakmat en ruim schepnet verplicht.
Artikel 11
Het is verboden:
- Een leefnet te gebruiken of een ander middel om vis te bewaren.
- Om vis mee te nemen.
- Gekleurde maden te gebruiken.
- Levende aasvissen te gebruiken. Kunstaas is wel toegestaan.
- Te vissen als het waterpeil abnormaal laag is.
- Gebruik te maken van nachtlijnen, fuiken, …
- Visstekken te installeren.
- Met meer dan twee hengels te vissen.
- Te zwemmen, te schaatsen,het water in te gaan of te bevuilen.
- Onder ijs te vissen.
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Artikel 12
Fietsen en bromfietsen dienen geparkeerd te worden in de fietsrekken in het sportpark.
Artikel 13
De vergunninghouder is verplicht de visvijver en omgeving rein te houden. Afval wordt in de
vuilnisbakken gedeponeerd.
Artikel 14
Elke vergunninghouder en bezoeker is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van politie,
gemeentelijke toezichters en beambten van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Artikel 15
Bij inbreuk op dit reglement kan de vergunning ingetrokken worden zonder recht op
schadevergoeding en onverminderd de toepasselijke politiestraffen.
Artikel 16
Inbreuken kunnen eveneens bestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van
maximum 250 EUR.
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