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Onderwerp Vissers aan de kant
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Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder college

Schriftelijke vraag

Nederland kent ruim 2 miljoen vissers. Een hobby waar vele Nederlanders plezier aan

beleven en die goed is voor een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro.

ln Roosendaal nemen zo'n 5000 inwoners de hengelwel eens in de hand.

ln de praktijk gebruiken de meeste vissers de zomervakantie om er met de hengel op uit te

gaan. Kinderen die vakantie hebben, papa's of mama's die meegaan met de kinderen of zelf

in de vakantie gaan vissen, mensen die buiten schoolvakanties om op vakantie gaan en thuis

zijn, etc.

Helaas blijkt uit een artikel van de Roosendaalse hengelsportvereniging Geduld Brengt Vis

dat vrijwel alle waterlopen in en rondom Roosendaal zijn dichtgegroeid. Zie:

http://www.sbvroosendaal. nUL4-nieuws/68-waterties-sroeien-dicht.html.

Het gaat dan onder andere om de vijver in het Godwaldtpark, de dijkwetering en de vijvers

aan de van Beethovenlaan. Dit juist in deze voor vissers belangrijke vakantieperiode.

Naar aanleiding hiervan heeft de CDA fractie contact gezocht met de hengelsportvereniging

en willen we de verantwoordelijk wethouder graag de volgende vragen stellen:



1) Hoe staat de gemeente Roosendaal tegenover de hengelsport in zijn algemeenheid
en onderschrijft de gemeente het belang hiervan?

2l Kan de wethouder toezeggen om in de toekomst voorafgaand aan de
schoolvakanties de bevisbare watergangen te "maaien"? Zo voorkom je dat vissers in
de zomerperiode niet kunnen vissen in de Roosendaalse wateren. Nu zit het
"maaien" niet aan een bepaalde periode vast, waardoor het voorkomt dat de
gemeente wateren er half september perfect bij liggen. Dat kan niet de bedoeling
zijn. Dit zou beter gepland kunnen worden en zou voor vele vissers een zomerse
verademingzijn. Daarbij betalen vissers een kleine bijdrage aan de Roosendaalse
hengelsport agglomeratie. Je mag dan als visser ook goed onderhouden
Roosendaalse viswateren en steigers verwachten. Een kleine verandering qua
planning, met grote positieve gevolgen voor de visser.

3l Niet alleen de staat van het water is belangrijk om te kunnen vissen, maar ook de
oeverkant is zeer van belang. Roosendaal heeft enkele vissteigers (visstoepen)

aangelegd, helaas blijken deze zeer slecht onderhouden en zijn deze niet of
nauwelijks toegankelijk voor vissers. Kan de wethouder ook hier toezeggen
voorafgaand aan de vakantieperiode te maaien, zodat deze goed bereikbaar zijn?
Niet alle oevers hoeven gemaaid te worden, maar wel enkele bevisbare plekken aan
een vijver of beek. Voor de visvereniging gaat kwaliteit hier boven kwantiteit. Liever
een paar goed onderhouden vísplekken waar water en oever beide goed

toegankelijk zijn, dan overal de watergangen "maaien" en er nauwelijks aan kunnen
vissen.

4l Hoeveel vissteigers heeft de gemeente Roosendaal op dit moment en waar zijn deze
te vinden?

5l W¡l de wethouder overwegen om in de toekomst meer vissteigers/visstoepen in
Roosendaal aan te leggen? De gemeente heeft in zijn algemeenheid weinig
vissteigers en door de Watermolenbeek te meanderen zijn er ook nog diverse
visplekken verdwenen.

6l Hoe ziet het toekomstige beleid er op het gebied van sportvisserij in Roosendaal uit?

We zien uit naar uw beantwoording.

Namens de CDA fractie,

Robert Breedveld





Beantwoording.

1. De hengelsport wordt als positief ervaren binnen de gemeente Roosendaal. De

gemeente heeft nauwe contacten met de RHA en GBV waarbij er jaarlijks afspraken

worden gemaakt en ervaringen worden uitgewisseld. Als er tussentijds problemen zijn in

het oppervlaktewater kunnen de RHA en GBV rechtstreeks contact opnemen met de

betreffende beheerder.

2. Nee. Van de watergangen worden in het voorjaar de doorstroomprofielen gemaaid en in

het najaar het gehele profiel. De watergangen kunnen in de zomermaanden niet worden
gemaaid i.v.m. het zuurstofgehalte van het water. ln deze periode is het zuurstofgehalte
laag: als er dan gemaaid wordt verdwijnen zuurstofplanten weg waardoor er vissterfte
in de hand word gewerkt. Op dit moment ¡s het waterschap en de gemeente bezig met
de voorbereidingen om de watergangen in en rondom Roosendaalte gaan baggeren.

Deze werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar van 2OL7. Daarna gaan de

watergangen over in beheer naar het waterschap.

3. Langs de watergangen zijn volop open plekken aanwezig waar men kan vissen. Deze

plekken zijn vanaf het talud goed te bereiken.

4. De enige vissteigers die de gemeente in onderhoud heeft zijn te vinden aan de

Stokvijver. De v¡sste¡gers langs de Vliet zijn vorig jaar overgedragen aan de Sportvisserij

Zuidwest Nederland. Deze overdracht is in samenwerking van het waterschap ,

gemeente en Sportvisserij Zuidwest Nederland uitgevoerd.

5. De gemeente Roosendaal is niet voornemens om meer vissteigers en visstoepen aan te
leggen. Er zijn diverse plaatsen waar men vanuit het talud kan vissen.

6. De baggerwerkzaamheden die nu op de rol staan zijn zeker een verbetering voor de
waterkwaliteit en dus ook voor de visstand. Zodra de baggerwerkzaamheden gereed
zijn komt het beheer en onderhoud in handen van het Waterschap.

Saskia Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer openbare ruimte
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