Wijkvisbewijs 2021
De gemeente Zoetermeer verleent hierbij de vergunning aan:

Naam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Handtekening

:

Met deze vergunning mag u met 1 hengel vissen in aangewezen water in alle wijken van
Zoetermeer. Kijk waar u precies mag vissen op de website: www.zoetermeer.nl/vissen.

Geldigheid
Dit Wijkvisbewijs is geldig van 1 januari t/m 31 december 2021.

Regels
Tijdens het vissen moet u zich aan de regels houden (zie pagina 2 van deze vergunning). Houdt u
zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen.
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Regels Wijkvisbewijs
1. Vissen mag met maximaal 1 hengel. Onder hengel verstaan wij:
a. een roede, met of zonder een opwindmechanisme (lijn of snoer)
b. met 1 dobber en maximaal 1 haak met 1 tand 2.
2. Vissen mag alleen met hieronder genoemd aas:
a. brood / deeg
b. kaas
c. granen / zaden
d. insectenlarven (bijvoorbeeld maden)
e. imitatie aas (niet groter dan 2,5 cm)
3. U mag geen leefnet gebruiken.
4. Vissen mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang. Nachtvissen is het hele jaar
verboden.
5. Vissen op roofvissen is verboden. U mag daarom geen blinker, spinner of kunstvisje
gebruiken als aas.
6. Het gebruik van beetmelders is verboden.
7. Vissen mag alleen in water vermeldt op www.zoetermeer.nl/vissen.
8. Gevangen vis mag niet worden meegenomen. U moet de vis meteen terugzetten in
hetzelfde water.
9. U moet het Wijkvisbewijs bij u hebben als u vist. U moet deze op verzoek kunnen laten zien
aan politie, BOA's, Sportvisserij Nederland of gebiedsbeheerder(s).
10. Vist u alleen in water in de wijk? Dan heeft u geen VISpas van Sportvisserij Nederland
nodig. De VISpas is niet geldig in de aangewezen wijkwateren.
11. Er mag geen sprake zijn overlast of hinder voor de omgeving en/of de natuur.
12. U mag geen afval achterlaten op de visplek.
13. U mag geen tent neerzetten op de visplek.
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