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 Punt 8:  Aanpassing politiereglement visvergunning: artikel 261 

en 269 
 

  

 DE RAAD, 

  

Overwegende dat de gemeenteraad  in zitting van 27/12/2016 akkoord 

ging met  enkele wijzigingen met betrekking tot het lokale visverlof Fort 

Liefkenshoek. 

 

Dat titel 1, hoofdstuk IV, afdeling 2 van het Algemeen Politiereglement 

werd aangepast aan de voorgestelde wijzigingen. 

 

Dat deze wijzigingen betroffen: 

- Een visvergunning die geldig is voor het jaar waarvoor 

afgeleverd  

- Toelaten nachtvissen  Hier is vooral vraag bij de vissers zelf. 

Vissen ’s nachts kan soms voor overlast en stroperij zorgen. Controle is 

wenselijk, maar hiervoor zijn de vissers met een geldige lokale 

visvergunning ook overdag vragende partij. 

- Afschaffen gesloten visperiode 

- Meeneemverbod op alle vissen, incl. paling 

- Verbod om te hengelen in de achterste fortgrachthelft 

- Aanpassen ondermaatse vislengtes voor vissen die tijdelijk in het 

leefnet gehouden worden 

- Aandacht om juveniele steurgarnaal niet massaal weg te vangen 

 

Overwegende dat intussen - om de kwaliteit van de paling in het fort 

Liefkenshoek te kennen - een aanvullend onderzoek naar contaminanten 

in het weefsel van paling werd uitgevoerd.  



Overwegende dat het erkend laboratorium ECCA gefaseerd analyses 

uitvoerde op een mengstaal van een 4-tal palingen uit het viswater Fort 

Liefkenshoek. Dat het resultaat van de parameters cadmium, kwik, lood, 

enkele  PCB’s, dioxines en dioxineachtige PCB’s in deze steekproef 

conform  de Europese verordening nr. 1881/2006 van de commissie van 

19/12/2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde 

verontreinigingen in levensmiddelen is. 

 

Om deze reden dient het meeneemverbod op paling niet te worden 

gehandhaafd. 

 

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN/ 

 

ART. 1 - Het meeneemverbod van  paling van het Fort Liefkenshoek 

wordt opgeheven 

ART. 2 - Artikel 261 en artikel 269 uit het Algemeen Politiereglement 

Beveren worden in die zin gewijzigd 

ART. 3 - De gecoördineerde versie van het politiereglement, zoals 

gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd 

 

 

 

 NAMENS DE RAAD : 

                                                                             

de gemeentesecretaris,                                        de voorzitter, 

J. Noppe.                                                             J. De Wael.         

 

  

 


