OPENSTELLEN HENGELRECHT ZILLEBEKEVIJVER
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ieper gaat over tot het openstellen van
het hengelrecht voor Zillebekevijver. Dit betekent dat de organisatie en het goede beheer van het
hengelen in Zillebekevijver wordt toegewezen aan een derde. Het hengelrecht wordt geregeld via
een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur met een termijn tot uiterlijk 31/12/2024.
Daarbij beoogt het stadsbestuur dat iedereen die dat wenst, zal kunnen vissen in Zillebekevijver,
maar dat de praktische uitwerking gebeurt via de hengelrechthouder. In overleg met het
stadsbestuur en de hengelrechthouder wordt het ecologisch verantwoorde beheer van
Zillebekevijver als hengelwater uitgewerkt. Uiteraard dient hierbij het politiereglement van 6
december 2010 betreffende het hengelen in de stadsgrachten en vijvers strikt nageleefd.
Geïnteresseerden in dit hengelrecht Zillebekevijver kunnen zich inschrijven en dienen een dossier
in te dienen.
Dit dossier dient volgende onderdelen te bevatten:

-

-

Identiteit van de vereniging of persoon, verantwoordelijke personen (bestuur) en eventuele
statuten van de vereniging
Motivatienota (met inbegrip van ecologische visie)
Toelichting bij de wijze van organisatie van de hengelsport:
- het verlenen van de hengelvergunningen en dit binnen een straal van maximum 1 km
rond de vijver
- het organiseren van toezicht en de communicatie naar de gebruikers van de
hengelvergunning
- de visuitzettingen, waarbij de financiële middelen, geïnd via de hengelverloven worden
aangewend
Voorstel van tarieven van hengelvergunningen (dagvergunning/jaarvergunning)
Aantonen dat minstens een aanzienlijk deel van de geïnde hengelvergunningen ten goede
komt aan de ecologische waarde van de vijver.

Het aanduiden van de hengelrechthouder gebeurt door het College van Burgemeester en
Schepenen op basis van en na beoordeling van het ingediende dossier en een overleg tussen het
stadsbestuur en de kandidaat-hengelrechthouders.
Een modelovereenkomst omtrent dit hengelrecht en kopie van het politiereglement hengelen is te
bekomen bij de Ieperse milieudienst, Ter Waarde 1, 8900 Ieper of via milieu@ieper.be.
Meer informatie is eveneens te verkrijgen op het nummer 057 451 667 (Erik Marrecau) of 057 239
535 (Lieven Stubbe).
Een volledig en voldoende gemotiveerde schriftelijke aanvraag dient uiterlijk op 10 juni 2019
ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen Ieper, Ter Waarde 1 te 8900 Ieper.

