Schriftelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 21 van de Visserijwet 1963
De gemeente Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk
geeft hierbij als rechthebbende van het visrecht op de hierna genoemde wateren toestemming aan:
Voorletters:

Achternaam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:
om te vissen met maximaal één hengel, met alle wettelijk toegestane aassoorten in alle wateren
binnen de bebouwde kommen van de kernen van Nijkerk. Uitgezonderd zijn de wateren die in
particulier bezit zijn, waar een visverbod geldt (aangegeven met verbodsborden) en de al verhuurde
wateren.
De al verhuurde wateren zijn: de Arkervaart, het Randmeer (gedeelte op het grondgebied van de
gemeente Nijkerk) en de watergangen in de polder Arkemheen. Deze wateren zijn verhuurd aan de
hengelsportvereniging “Hoop op Geluk”. De plas Watergoor is particulier bezit van “Hoop op Geluk” en
valt ook buiten deze toestemming.
De toestemming wordt gegeven onder de volgende voorwaarden:
• De hengels mogen ten hoogste zijn voorzien van drie stuks één-, twee- of drietandige haken.
• Alle gevangen vis moet na het vangen levend en onbeschadigd in hetzelfde water worden
teruggezet. Het meenemen van vis is dus niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan te vissen of te voeren met gekleurde maden dan wel deze in het bezit te
hebben in de nabijheid van de wateren waarvoor deze toestemming geldt.
• Het is wettelijk verboden om van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei te vissen met
slachtproducten, worm (of een nabootsing daarvan), een dood visje, een stukje vis (ongeacht hoe
groot) en met alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen met een afmeting van ten
hoogste 2,5 cm.
• Het is niet toegestaan viswedstrijden te houden of daaraan deel te nemen als voor die wedstrijd
geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de gemeente.
• Het is niet toegestaan zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
• Het is verboden visdraad of welk ander afval dan ook op de visplek te verspreiden dan wel daar
achter te laten.
• Het is verboden bij het vissen gebruik te maken van een boot, belly boot en terreinen en oevers van
particulieren te betreden zonder toestemming van de eigenaar.
• De houder is verplicht deze toestemming tijdens het vissen bij zich te hebben en op verzoek van een
controleur direct ter inzage af te geven.
• De houder is verplicht aanwijzingen van controleurs direct op te volgen.
• Vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang is alleen toegestaan in de
periode van 1 juni tot en met 31 augustus.
• Het gebruik van kampeermiddelen bij of tijdens het vissen buiten officiële campings is binnen de
bebouwde kom verboden.
Vispas
Bezitters van een geldige vispas, kleine vispas en jeugd vispas mogen, onder de voorwaarden
behorende bij de betreffende pas, vissen in de wateren waar de gemeente Nijkerk eigenaar is. Deze
schriftelijke toestemming is niet nodig voor vispashouders.
Geldigheid
Deze toestemming geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Geen kosten

