
 
 

Reglementen en tarieven gebruik van de gemeentelijke  
visvijver Hernieuwenburg te Wielsbeke 

 
Artikel 1: Vergunning  
Iedereen die wil vissen in de gemeentelijke visvijver Hernieuwenburg te Wielsbeke moet in het bezit 
zijn van een geldige dagvergunning of abonnement, afgeleverd door de Dienst Vrije Tijd van het 
gemeentebestuur van Wielsbeke:  

- De dagvergunning geldt voor 1 kalenderdag en wordt ter plaatse verkocht door de aangestelde 
toezichter, hetzij voor 1 vislijn, hetzij voor 2 vislijnen;  

- Het abonnement geldt voor 1 vislijn van 01 januari tot 31 december, uitgezonderd de periode (s) 
waarin het verboden is te vissen (zie artikel 4). De abonnementen worden verkocht op het  
secretariaat van de Dienst Vrije Tijd, gevestigd te 8710 Wielsbeke, Hernieuwenstraat 14; 

De dagvergunningen en abonnementen zijn op naam en niet overdraagbaar. 
 

Artikel 2: Tarieven  
De tarieven van de dagvergunningen en de abonnementen worden vastgesteld door AGB raad van 
bestuur als volgt: 

 
1. Abonnement 1 lijn   
       
     Wielsbekenaren niet-Wielsbekenaren 
       

  Tot en met 12 jaar 20,00 € 40,00 € 
       

  13-18 jaar 40,00 € 60,00 € 
      

  Vanaf 19 jaar 55,00 € 75,00 € 
       

2. Dagvergunning   
        
Voor een dagvergunning betaal je € 5,00 per lijn en per dag (max. 2 lijnen) 

 
3. Extra lijnen:  
- zonder abonnement: € 5,00 per lijn  
- met abonnement: € 4,00 per lijn 

 
Artikel 3: Hengels  
Elke dagvergunning of abonnement geeft recht te vissen met maximum twee hengels, elk voorzien 
van één enkele haak. Het bezit van meerdere vergunningen mag geen reden zijn om met meer dan 
twee hengels te vissen.  
Er mag alleen worden gevist vanaf de oevers van de vijver, uitgezonderd op de afgebakende zones 
voor beplantingen en de paaiplaatsen voor de vissen. Deze zones zullen worden aangeduid door een 
verbodsbord.  
Onder hengels wordt verstaan : een roede, die is voorzien van een enig snoer met enkele haak, welke 
ook het gebruikte aas moge zijn. Het gebruik van de hengels is slechts geoorloofd voor zover de 
visser zich in de mogelijkheid bevindt de hengel voortdurend te bewaken.  
Er wordt recht voor zich uit gevist en indien er hengelplaatsen zijn aan de overzijde, niet over de helft 
van de vijver. 
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Artikel 4: Toegelaten uren, toegelaten periode 
 

Er mag uitsluitend gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang met inachtneming van artikel 
11.  
Het is ten strengste verboden ’s nachts te vissen en (of) nachtlijnen of fuiken te leggen. 

 
Artikel 5: Leefnet, toegelaten vangsten, aas, voeder, landingsnet  
Er mag onder geen enkele voorwaarde een leefnet, kuip of emmer worden gebruikt om levende vis 
in te bewaren, behoudens indien uitdrukkelijk toegelaten door het AGB directiecomité n.a.v. de 
organisatie van een hengelwedstrijd.  
De gevangen vis dient geschept te worden met een ruim en degelijk landingsnet. 

 
De gevangen vis dient onmiddellijk in het water worden teruggezet met de kop vooruit of met het 
landingsnet. Het is verboden de vis terug te werpen.  
Een aangepaste onthaker behoort tot de uitrusting van elke sportieve visser. Het wordt niet  
toegestaan om te vissen zonder beschikbare onthaker, waarbij de voorkeur uit gaat naar een  
plastieken onthaker (geen koper noch ijzer).  
De vis wordt onthaakt:  

- met de blote hand  
- karper op een daarvoor voorziene onthakingsmat 

 
- liefst onthaken in een onthakingsemmer (dit is een ruime emmer, gevuld met water) 

Het is verboden de vis vast te nemen met eender welke vod of handdoek.  
De gevangen vis dient zodanig te worden onthaakt en behandeld, dat er geen verminking ontstaat en 
dat de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. 

 
Het vissen mag worden beoefend met om het even welk aas : zowel levend-, dood- als kunstaas, met 
uitzondering van brood dat verboden is. 

 
Artikel 6: Viszetten – verwijderen 

 
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 de burgemeester. 

 
Artikel 7: Kinderen 

 
Het vissen door kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt, is enkel toegestaan indien ze 
vergezeld zijn van hun ouders of familieleden. Deze moeten in de onmiddellijke nabijheid van deze 
personen blijven. 

 
Artikel 8: Tenten, kamperen 

 
Het gebruik van tenten en kamperen rond de vijver is ten strengste verboden. Alleen het gebruik van 
een (vissers) regenscherm is toegelaten om zich te beschutten tegen regen, koude of wind. 

 
Artikel 9: Vuilnis 

 
Het is verboden om afval zoals flessen, blikjes, plastiek, papier, etensresten of stukken nylondraad 
achter te laten aan de vijver. Elke visser, bezoeker, wandelaar,.. is verplicht alle vuilnis in de daartoe 
bestemde vuilnisbakken te werpen. 
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Artikel 10: Controle, sancties, toezichter 
 

Iedereen die in het bezit is van een geldige vergunning of abonnement wordt geacht het reglement 
te kennen en ook toe te passen. 

 
Elke overtreding op het reglement zal leiden tot een onmiddellijke inbeslagname van alle 
vismateriaal (en toebehoren) en (of) het onmiddellijk intrekken van de dagvergunning of 
abonnement. Enkel het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te oordelen over de 
teruggave van het vismateriaal en/of het abonnement nadat het hierom schriftelijk werd gevraagd. 

 
De toezichter (s), aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, zijn bevoegd om de 
naleving van het reglement te controleren. 

 
Alle instructies die gegeven worden door deze toezichter(s) dienen onmiddellijk te worden 
nagevolgd. Elke visser is gehouden zijn dagvergunning/abonnement te tonen op eenvoudig verzoek 
van de toezichter. 

 
Artikel 11: Hinder, verbodsbepalingen 

 
De visvijver is een plaats waar iedere sportvisser in alle rust zijn hobby wil uitoefenen. Van de 
sportvisser, passanten, toeschouwers wordt uitdrukkelijk gevraagd om deze rust te bewaren. 
Honden dienen verplicht aan de leiband gehouden te worden langsheen de visvijver. Doorgang met 
gemotoriseerde voertuigen (zoals bromfietsen) en fietsen is verboden.  
Verder is het verboden:  

- te vissen onder het ijs  
- te schaatsen op of het betreden van het ijs  
- te baden/zwemmen in de vijver  
- honden in de vijver te laten  
- planten, struiken, oevers, … te beschadigen  
- de overige fauna (vogels, eenden, ganzen, …) te verstoren of te vangen  
- te vissen tijdens niet toegelaten periodes, aangekondigd door borden aan de visvijver 

 
Artikel 12: Inrichten van wedstrijden 

 
Hengelwedstrijden kunnen enkel ingericht worden mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming 
van het AGB directiecomité. 

 
Tijdens deze wedstrijden geldt, behoudens de bijkomende bepalingen opgelegd door het AGB 
directiecomité, minstens: 

 
- iedere deelnemer beschikt over een dagvergunning (bij wedstrijden is het abonnement niet 

geldig)  
- er mag op alle toegelaten plaatsen rond de visvijver gevist worden door niet-deelnemers, en dit 

minstens tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd 

 
Artikel 13: Invordering 

 
Bij gebreke aan tijdige betaling in der minne, wordt de betaling van bovenstaande tarieven 
ingevorderd overeenkomstig het reglement voor niet-fiscale invorderingen, zoals goedgekeurd door 
het AGB Wielsbeke op 21 februari 2019. 

 
Artikel 14: Toepassing  
Dit reglement is van toepassing vanaf de datum van vaststelling en vervangt alle vorige reglementen.  
Het reglement wordt geafficheerd aan de inkom van de visvijver. 
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