STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 28 OKTOBER
2021.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Bill Vermeylen,
Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
7. POLITIEREGLEMENT HENGELEN WESTERSTAKETSEL NIEUWPOORT
De Raad,
Gelet op art. 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het advies van de Scheepvaartpolitie betreffende de invoering van een reglement en
vergunning voor het hengelen op het Westerstaketsel;
Gelet op het antwoord van Maritieme Dienst Kust betreffende de vraag wie bevoegd is voor het
hengelen op het Westerstaketsel;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 oktober 2021
houdende de goedkeuring van het politiereglement hengelen Westerstaketsel Nieuwpoort;
Overwegende dat de Stad Nieuwpoort momenteel niet beschikt over een specifiek reglement of
politieverordening voor het hengelen op de beide staketsels in Nieuwpoort;
Overwegende dat tijdens de voorbije coronaperiode regelmatig overlast was op het
Westerstaketsel door een overvloed aan hengelaars;
Overwegende dat er hierdoor veel afval achtergelaten werd en dat er regelmatig problemen waren
met de hengelaars onderling en met de vele bezoekers op het staketsel;
Overwegende dat het merendeel van de hengelaars niet afkomstig is en/of verblijft in Nieuwpoort;
Overwegende dat de economische meerwaarde van deze hengelaars voor de Stad Nieuwpoort
bijgevolg minimaal is;
Overwegende dat in het voorjaar van 2021 een overleg ingepland werd met de scheepvaartpolitie
en daar het voorstel gelanceerd werd om een politiereglement en vergunning in te voeren en op te
maken voor het hengelen op het Westerstaketsel, gelijkaardig zoals in Blankenberge;
Overwegende dat er mede door de werken aan de Stormvloedkering er momenteel weinig tot geen
problemen zijn met de hengelaars op het Oosterstaketsel;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de vergunningen te laten afleveren door de Stedelijke
vismijn, net zoals de vergunningen voor de strandvisserij;
Overwegende dat zowel de Scheepvaartpolitie als de dienst Preventie ingeschakeld kunnen
worden om controle te doen op deze vergunningen;
Overwegende dat in de toekomst gekeken dient te worden om de Stedelijke vismijn ook
bevoegdheden te geven om controles uit te voeren op onregelmatigheden, zowel voor het hengelen
als voor de strandvisserij;
Overwegende dat in een tweede fase een retributie gevraagd kan worden voor het verkrijgen van
dergelijke vergunningen;
Overwegende dat er door het invoeren van een politiereglement en de vergunning voor het
hengelen op het Westerstaketsel meer controle zal zijn op wie er effectief komt vissen en er een soort
afschrikking zal zijn voor een bepaald soort vissers die voor de nodige overlast zorgt;
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Overwegende dat indien nodig in de toekomst ook een limiet opgelegd kan worden op het aantal
afgeleverde vergunningen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de vergunningen in te voeren per 1 april 2022, na het
winterseizoen. Op die manier kan er voldoende gecommuniceerd worden en is er voldoende tijd om
alle vergunningen af te leveren;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het eerste jaar vergunningen af te leveren voor 1 jaar. Op
termijn kan de duur verlengd worden naar 2 of 3 jaar;
BESLUIT:

18 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Dit politiereglement is van toepassing op het Westerstaketsel van Nieuwpoort. In voorkomend
geval dient er eveneens rekening gehouden te worden met de bepalingen van het
scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare
Werken.

Art.2.

Niemand mag zonder vergunning, voorafgaand verstrekt door het College van Burgemeester
en Schepenen, hengelen vanop het Westerstaketsel Nieuwpoort.

Art.3.

Voor het verkrijgen van deze vergunning moet de geïnteresseerde hengelaar een schriftelijke
aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan door middel van
het aanvraagformulier op de website van de Stad Nieuwpoort.

Art.4.

De houder van een vergunning moet deze vergunning steeds kunnen voorleggen aan de
bevoegde personen.

Art.5.

De vergunning wordt uitgereikt voor 1 jaar.

Art.6.

De houder van een vergunning moet zich in voorkomend geval houden aan de hierna
vermelde voorwaarden:

a) Men dient zich te onthouden van alle handelingen die in strijd zijn met de algemene
politieverordening en in het bijzonder die handelingen die zouden kunnen leiden tot vervuiling
of beschadiging van het openbaar domein en/of andermans eigendommen;
b) Het hengelen moet zo gebeuren dat het geen gevaar vormt voor vaartuigen, baders en
strandgebruikers. Het hengelen mag de vaartuigen van de overheidsdiensten niet hinderen bij
het uitoefenen van hun activiteiten. Het hengelen mag eveneens geen hinder vormen voor de
uitbating van de exploitant(en) op het Westerstaketsel.
c) Men mag geen oneigenlijk gebruik maken van het meubilair die eigendom zijn van de
aanwezige uitbatingen;
d) Het is verboden om de vislijnen en ander afval achter te laten;
e) Het is verboden om tijdens het hengelen meer dan 3 lijnen gelijktijdig te gebruiken.
f) De in dit artikel bedoelde vergunning kan aanleiding geven tot het innen van een
gemeentelijke belasting of retributie. In voorkomend geval zal het belasting- of
retributiereglement vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit.
g) Een overtreding van onderhavig artikel of het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden
geeft in eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing. Bij een herhaalde inbreuk op
onderhavig artikel of het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden van de krachtens dit
reglement verleende vergunning, kan het College van Burgemeester en Schepenen bij een
gemotiveerde beslissing de vergunning intrekken. Wanneer de intrekking van de vergunning
wordt bevolen, kan aan diezelfde vergunninghouder geen nieuwe vergunning meer worden
verleend gedurende één jaar vanaf het opleggen van deze sanctie.
Art.7.

Dit besluit wordt van kracht vanaf 1 april 2022.

Art.8.

Kennis van dit besluit te geven aan de Stedelijk Vismijn Nieuwpoort, het diensthoofd veiligheid
en preventie, Scheepvaartpolitie Nieuwpoort, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust en de politiezone Westkust.
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De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 28 oktober 2021
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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