
 
Eigenstandige Motie 

Toegankelijkheid van visplekken 
 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 10 februari 2022.  
 
Constaterende dat: 

• Sommige visplekken in onze gemeente slecht begaanbaar zijn door uiteenlopende oorzaken, 
waaronder het maaibeleid en achterstallig onderhoud van wateroevers en walkanten; 

• Veel visplekken in onze gemeente niet toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een 
beperking, bijvoorbeeld doordat de route naar de visplek toe niet verhard is of is voorzien van 
obstakels zoals trappen of steile hellingen; 

 
Overwegende dat: 

• De lokale hengelsportvereniging één van de grootste verenigingen van onze gemeente is; 

• Het aantal beoefenaars van de hengelsport vanwege de coronapandemie significant is 
toegenomen; 

• Vissen één van de weinige activiteiten is die niet of nauwelijks wordt geraakt door de 
maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie; 

• Ook veel ouderen en mensen met een beperking zich bezighouden met de hengelsport; 
 
Van mening zijnde dat: 

• De begaanbaarheid van visplekken op peil moet worden gebracht; 

• De toegankelijkheid van visplekken voor ouderen en mensen met een beperking sterk moet 
worden verbeterd; 

• Bestaande beleidskaders, zoals het ecologisch maaibeleid, hieraan niet in de weg staan; 

• Samenwerkingspartners zoals het waterschap Brabantse Delta, het RoGeP en de Roosendaalse 
hengelsportvereniging hierbij kunnen adviseren; 

 
Draagt het college op: 
1. Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de begaanbaarheid en de toegankelijkheid 

van visplekken in de gemeente Roosendaal te verbeteren; 
2. Te inventariseren waar visplekken specifiek voor rolstoelgebruikers te realiseren zijn in de 

gemeente Roosendaal; 
3. De inventarisatie te doen in overleg met de lokale hengelsportvereniging; 
4. Hierbij als kader aan te houden dat er in (de nabije buurt van) elke wijk en in elk dorp ten minste 

één volledig toegankelijke visplek zou moeten zijn; 
5. De uitkomst van deze inventarisatie met een voorstel voor concrete realisatie van toegankelijke 

visplekken in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad aan te bieden; 
6. Bij dit raadsvoorstel ook in te gaan op de benodigde dekking en de financiële vertaling hiervan 

mee te nemen richting de begroting 2023. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
Namens, 
 
VLP, Martijn Verbeek 
CDA, Sebastiaan Hamans 


