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Graag mail en bijlage registreren en in behandeling geven bij de betreffende afdeling.
De griffie kan kopiehouder gemaakt worden.
Met vriendelijke groet,
Hans
| H. (Hans) Wijnveen CMC |loco-raadsgriffier|Gemeente Heerhugowaard |
| Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard | Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard |
| T (072) 57 55 468 | M (06) 22973249 | gemeentebestuur.heerhugowaard.nl|

Van: Sportvisserij MidWest Nederland <mailing@sportvisserijmidwestnederland.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 19:21
Aan: Griffie Heerhugowaard <griffie@heerhugowaard.nl>
Onderwerp: Kennis maken met de sportvisserij
Beste gemeentebestuurder,
De afgelopen tijd zijn veel mensen gaan vissen. Sportvissen is voor meer dan een miljoen mensen in Nederland ontspanning in de natuur. Sportvissers zijn enorme natuurliefhebbers. Ze
genieten van de zonsopgang, een ijsvogel die langs komt of een stille avond. In veel gemeenten is de hengelsportvereniging de grootste sportvereniging. We laten u graag kennis maken
met de sportvisserij. We informeren u over een aantal dossiers en werken graag met u samen op diverse beleidsterreinen, zoals water, openbare ruimte, sport en recreatie.
Aansluiting op het Lokaal sportakkoord/ actief op sociaal domein en gezondheid
In de afgelopen stressvolle corona tijd zijn veel mensen (weer) gaan vissen. Even naar buiten en het hoofd leeg maken. Zij zijn als lid verbonden aan de lokale hengelsportvereniging en
dragen met hun lidmaatschap bij aan tal van projecten. Lokale en nationale projecten ten behoeve van hengelsportactiviteiten voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking of
afstand tot de maatschappij.
Bijdragen aan een groene omgeving
Sportvissers dragen bij aan projecten ten behoeve van vissenwelzijn en de natuur onder water. Lokaal zijn verenigingen bijvoorbeeld actief bij het plaatsen van takkenbossen in het water
om predatie te voorkomen, doen zij onderzoek naar de gezondheid van water, zijn actief bij droogte om vissen over te plaatsen om sterfte te voorkomen. Er wordt geïnvesteerd in
onderzoek, middelen en capaciteit bij de herintroductie van beschermde vissoorten, vismigratie in het Noordzeekanaal, vispassages, Swimway Vecht en tal van andere projecten. Bij dit soort
projecten werken veel samen met groene- en overheidsorganisaties.
Aansluiting op de Omgevingsvisie – plan en uitvoeringsprojecten
Als huurder van het visrecht en/of als juridische vertegenwoordiger van haar leden is de vereniging één van de belanghebbenden om bij te dragen in het beleid van de gemeente. Niet
alleen vanuit de hoedanigheid als sportvereniging, van oudsher hebben hengelsportverenigingen een actieve taak in groen- blauwe thema’s (water- en visstand beheer) en controle- en
handhavingstaken. De leden van de hengelsportvereniging zijn de ogen en oren langs de waterkant en ondersteunen gemeenten bij de aanpak van watervervuiling en vissterfte. Bij de
huidige droogte problematiek levert de hengelsportvereniging een actieve bijdrage aan het signaleren en redden van vissen in nood.
Aansluiting op gemeentelijke dierenwelzijn nota’s
Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen en onze kennis t.a.v. het welzijn van vis opdelen. We sluiten aan op het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. De sleutel om
dierenwelzijn te borgen ligt bij beleid op voorlichting, educatie en controle en handhaving. Meer hierover in de bijlage.
In de bijlage vindt u tevens meer informatie over de georganiseerde sportvisserij, terugdringen van lood, de regionale energie strategie (RES), controle en handhaving, voorlichting en
educatie.
Het is al met al best een lang verhaal geworden en we zouden nog veel meer kunnen vertellen. We vernemen het graag als u dit op prijs stelt. Schroom niet om te bellen of te mailen als u
vragen heeft.
Succes met uw werk en alvast een fijne zomer!
Hartelijke groet,
Esther van der Veur
Belangenbehartiging & Communicatie
Sportvisserij MidWest Nederland
Aanwezig van maandag t/m donderdag
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Respecteer ‘de natuur’ en bedenk de alternatieven voor een print van dit bericht of de bijlagen!

