
 

 

 

 

 
 

Tariefreglement op de pleziervaart en het vissen in het 
Donkmeer  
(goedgekeurd in zitting van 10 oktober 2022) 
 

DE RAAD, 

• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017; 

• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 betreffende het hervaststellen van 
tariefreglement op de pleziervaart en het vissen in het Donkmeer; 

• Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende het goedkeuren van Politiereglement 

Donkmeer, Kasteelpark en Boerenkrijgpark; 

• Overwegende dat wie wil vissen in de openbare wateren, in het bezit moet zijn van een geldig 
visverlof dat moet aangekocht worden bij de Vlaamse overheid; 

• Overwegende dat de tarieven niet meer zijn aangepast sinds 2015; 

• Overwegende dat op dit moment een abonnement met ligplaats aan een steiger evenveel kost als 

een abonnement pleziervaart; 

• Overwegende dat met de aanpassing van de tarieven hier een onderscheid wordt in gemaakt; 

• Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag. 

 
BESLUIT:  Unaniem 

 
ART. 1  
Met ingang van 01/12/2022 worden volgende tarieven voor pleziervaart en voor het vissen in het 

Donkmeer van kracht: 
DAGVERGUNNINGEN VISSEN 

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar – max. 2 lijnen   3,00 euro 
Kinderen tot 16 jaar 1 lijn    gratis    

Kinderen tot 16 jaar tweede lijn    1,00 euro 
ABONNEMENTEN VISSEN (zonder boot en per kalenderjaar) 

Volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar – max. 2 lijnen   40,00 euro 

Kinderen tot 16 jaar tweede lijn    15,00 euro 
ABONNEMENTEN VISSERSBOOT OF PLEZIERVAART (per kalenderjaar) 

Zeilboot / boot met of zonder batterij / roeiboot / kano / pedalo / SUP  
/ surfplank     

         Met ligplaats aan een gemeentelijke steiger    80,00 euro 

         Zonder ligplaats aan een gemeentelijke steiger   40,00 euro 
ART. 2 

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om vrijstellingen te verlenen bij officiële en 
toegestane viswedstrijden. 

ART. 3 
De gemeente behoudt zich het recht om enkele dagen per jaar een visverbod uit te vaardigen. 

Hiervoor kan geen vergoeding geëist worden. 

 
 



ART. 4 
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan: 
lokale politie Berlare/Zele 

de sanctionerende ambtenaren 
stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief centrum Franz 

Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde 
de procureur des Konings te Dendermonde 
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg 

de politierechtbank 
Hengelstewards 

Agentschap Natuur en Bos 
Sportvisserij Vlaanderen 

Concessiehouders 

VZW Durme 
ART. 5 

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal 
bestuur. 

 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
In opdracht, 

get. Hilde Van der Jeugt 
algemeen directeur 

 

get. Katja Gabriëls 
voorzitter dd 

*  *  * 


