
 
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 29 juni 2017 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Joseph Van 

Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, 

Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel Miedzinski, Jenny 

Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond 

Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Godefroid Pirsoul, Raimondo 

Palermo, Alain Carremans, Eddy Vanisterbeek, Fatma Balkis, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 
 

Dienst  Sport 

  

Raad nr. Onderwerp 

2017JN121071  Goedkeuring Reglement Visvijvers Ruisbroek 

 

De Raad, 

 

Aanleiding 

 

Door het wegvallen van de visvergunningen van het Autonoom Gemeentebedrijf omdat er 

nu met de vergunning van het Vlaams Gewest mag gevist worden, was er dringend nood 

aan een nieuw reglement. 

 

Juridische gronden 

 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 

 

Adviezen en visum 

 

De jurist van Sint-Pieters-Leeuw en de deskundige van de visserijcommissie hebben het 

reglement aangepast en positief geadviseerd. 

 

Motivering 

 

Door het wegvallen van de visvergunningen van het Autonoom Gemeentebedrijf omdat er 

nu met de vergunning van het Vlaams Gewest mag gevist worden, was er dringend nood 

aan een nieuw reglement. 

 

Het reglement bepaalt wat er wel en niet mag gebeuren op het domein van de visvijvers. 

 

Financiële impact  

 

Niet van toepassing. 



Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed. 

 

Reglement visvijvers A.J. 

Braillard 
 

 
 

Artikel 1  

 

Dit reglement is van toepassing op het domein van de visvijvers gelegen aan het sport- en 

recreatiecentrum A.J. Braillard (Wandelingstraat, 1601 Ruisbroek), zijnde: 

 

- Visvijver 1:  de vijver het dichtst gelegen bij de Wandelingstraat; 

- Visvijver 2:  de achterste vijver, het verst van de Wandelingstraat. 

 

Artikel 2 

 

Elke visser moet in het bezit zijn van een visverlof van het Vlaams Gewest. Dit visverlof moet 

onmiddellijk kunnen worden voorgelegd bij controle door de bevoegde instanties. 

Bij het vissen op beide hengelvijvers dient hij zich te houden aan de voorwaarden gesteld in 

de wet op de riviervisserij en alle geldende uitvoeringsbesluiten én de bijkomende 

reglementen, zoals beschreven in de hierna volgende artikelen.  

 

Artikel 3 

 

Visvijver 1 wordt maximaal 15 keer per jaar voorbehouden voor wedstrijden van de lokale, 

erkende visverenigingen. De data van deze wedstrijden zullen duidelijk uitgehangen worden 

aan de ingang van het domein.  

 

Vissers die niet deelnemen aan deze wedstrijden, mogen tijdens deze voorbehouden 

periodes enkel vissen op visvijver 2. 

 

Artikel 4 

 

Op visvijver 1 mag enkel gehengeld worden, met maximaal twee lijnen, van op de 

aangelegde houten vlonders. Het is hierbij verboden meer dan 1 haak aan de lijn te hangen. 

Deze haak mag maximaal nr. 8 bedragen en indien gebruik wordt gemaakt van een  

weerhaak, dient deze afgeplat te zijn. Het vissen met losse lijnen of met meervoudige haken 

is verboden. 

 

Artikel 5 

 

De vissen worden met respect behandeld. Het is verboden vis van visvijver 1  mee te nemen. 

Alle gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig in de vijver teruggezet worden.  Enkel 

tijdens de hengelwedstrijden van de, erkende hengelverenigingen is een leefnet toegelaten 

op visvijver 1. 
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Artikel 6 

 

Het domein mag enkel betreden en verlaten worden langs de officiële toegangen en dit 

tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is verboden om ’s nachts op  het domein te 

komen. 

 

Artikel 7 

 

Alle afval, inclusief sigarettenpeuken, moet in de daartoe bestemde afvalbakken geworpen 

worden.  

 

Rokers zijn verplicht een asbak te gebruiken 

 

Artikel 8 

 

Voertuigen zijn niet toegelaten rond de vijvers. Mensen met een handicap kunnen op de 

sportdienst een schriftelijke  toelating krijgen om hun vismateriaal te laden en te lossen. 

 

Artikel 9 

 

Het is niet toegestaan vuur te maken of te barbecueën in het domein.  

 

Artikel 10 

 

Het is verboden de eenden en ganzen te voederen. 

 

Artikel 11 

 

Bij overtreding van dit reglement zal de toegang tot de visvijvers verboden worden en dit 

zonder opzeg. Daarnaast kan de overtreding worden bestraft volgens de regels van de 

gemeentelijke algemene politieverordening, indien deze van toepassing is. 

 

 

Artikel 12 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2017 en heft alle vorige reglementen 

betreffende hetzelfde onderwerp op. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 3 juli 2017 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

 


