Aanwijzing wateren met een visverbod

Voor openbaar water, waarvoor het college van burgemeester en wethouders een verbod heeft
ingesteld, mag niet gevist worden. Het college heeft de bevoegdheid een verbod in te stellen
op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.4.7.3.1 (thans 2:47 APV).
Voor de gemeente Beuningen heeft het college de vijvers bij het park van de
appartementsgebouwen bij de Blanckenburg (hoek Tempelstraat/Den Balmerd) aangewezen
als vijvers waar niet gevist mag worden. Dit besluit is bekend gemaakt in de Koerier van 21
mei 2003.
Vissen in ander openbaar water in Beuningen is toegestaan, mits voldaan wordt aan de
Visserijwet 19632.
Voor viswaters die zijn verpacht aan visverenigingen wordt men ook geacht toestemming te
hebben van de visvereniging. U herkent deze vijvers aan borden die in het water zijn
geplaatst.
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Algemene Plaatselijke Verordening, Artikel 2.4.7. Hinderlijk gedrag op of aan de weg.
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Het is verboden:
a.
b.
a. Het is verboden te vissen ter voorkoming van overlast op een door het college aangewezen plaats
en/of voor betreffende plaats geldende dagen en/of tijdstippen;
b. Het college kan de gelegenheid tot vissen beperken tot door het college aangewezen dagen en/of tijden.

Visserijwet 1963, Artikel 10
1. Het is verboden de binnenvisserij uit te oefenen zonder een geldige akte te kunnen tonen.
2.Op de voet van het bepaalde in de volgende leden worden de navolgende akten uitgereikt:
a. sportvisakten, welke geldig zijn tot het vissen hetzij met ten hoogste twee hengels, hetzij met één peur;
b. grote visakten, welke geldig zijn tot het vissen met alle vistuigen, voorzover het gebruik daarvan niet
krachtens deze wet is verboden.
van de ontvangen bijdragen of een deel daarvan.
3. ….
4. ….
5. ….
6. ….
7. Het verbod van het eerste lid geldt niet:
a. voorzover het betreft het vissen met niet meer dan één hengel geaasd met door Onze
Minister aangewezen aas door personen, die de leeftijd van vijftien jaren nog niet hebben
b. ….
8. …. Enz.

