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Kenmerk: UIT 15-17077
Zaaknummer: Z 25961
Onderwerp:Beperking visrecht Hulsterplas 1
Datum:l3-07-2015.
Geachte gemeenteraad,
Op 3 juli 2015 hebben we een brief ontvangen van de Burgemeester en wethouders van
Dalfsen met voor onze vereniging H.S.V De Voorn een ongunstig besluit.
Het visrecht van de Hulsterplas 1 is voor een gedeelte, de noordkant ons ontnomen i.v.m.
klachten van de buurt. En dit gaat al op korte termijn in 15 juli, midden in de vakantie een
periode waarin mensen moeilijk te bereiken zijn.
ln deze brief geeft het college de argumenten weer voor hun genomen besluit.
H.S.V De Voorn opgericht in 1937 en heeft nu 450 leden.
We hebben sinds het ontstaan van deze plas eind 60er jaren het visrecht op deze plas.
Dit visrecht hebben we gekregen nadat de vroegere Dedemsvaart gedempt is, en we al het
viswater binnen de bebouwde kom kwijt raakten, en vele kilometers daar buiten.

U kunt er rustig van op aan dat onze vereniging er alles is aangelegen dat we niet weer, zoals
in de 60er jaren, viswater kwijt willen raken.
Er zijn maatregelen getroffen in de vorm van het opleiden van verenigings controleurs. Dit
zijn er 4 geworden, en alle controles worden landelijk vastgelegd.
Ook is er tussen de gemeente Dalfsen en Sportvisserij Oost Nederland een afspraak dat de
Boa”s van Oost Nederland de vijvers in hun controle route meenemen.
Ook de vissers zelf zijn een vorm van sociale controle, bij de vijvers we horen veel over
dealers en hangjeugd
Het bestuur gaat met vrijwilligers een paar maal per jaar het zwerfvuil op ruimen.
_

Ook is er 2014 overleg geweest tussen de vereniging en de bewoners van het gedeelte dat nu
afgesloten wordt.
Deze bespreking verliep in goede harmonie en er is een gespreksnotitie met de afspraken in
september 2014 naar mevr. Kempenaar gestuurd. Hierop heeft zij positief gereageerd.
Maar nu na 1 jaar blij kt dat de buurt haar afspraken niet na komt, want bij klachten zouden ze
niet de gemeente bellen, maar de vereniging.
Ook de gemeente heeft in dit jaar naar de vereniging toe niets laten blijken dat de buurt toch
met klachten kwam.
In de brief wordt gesuggereerd dat de gezamenlijke inspanning niet tot een oplossing leidt. En
eigenlijk, dat er geen basis is om zo verder te gaan.
Maar we hebben een jaar lang geen gelegenheid gehad te reageren omdat er niet met de
vereniging is gecommuniceerd door de buurt en de gemeente.
0

Om U er even te aan herinneren we hebben 4 controleurs opgeleid, en er loopt een Boa
(van Sport visserij Oost) wonend te Nieuwleusen en deze 5 controleurs lopen constant hun
controle rondjes bij de vijvers.
Moeten we deze basis dan ook opzeggen? Het is toch te gek voor woorden dat waarschijnlijk
1 persoon er voor kan zorgen , dat wat we hebben opgetuigd, afgebroken word.

Wij als bestuur vinden het rond uit stuitend hoe er door het college gereageerdword met een
erg formele brief. De brief geeft de suggestie dat wat we als maatregelen genomen hebben
niets voorstelt. Niets maar dan ook niets is ons dit jaar gemeld dat er iets speelde.

In de loop van de jaren is de Hulsterplas 1 volgebouwd met woningen en zijn we op steeds
een kleiner gedeelte van deze plas terug gedrongen.
In de eerste 30 jaar dat we op deze plassen visten is er nooit enige rumoer van de buurt
gekomen.
Wij zijn bang dat er nu een punt komt waar uit anderenkunnen zien dat klagen loont wie zegt
ons dat er in 2017 nog gevist kan worden binnen de bebouwde kom in Nieuwleusen?
Ons is ten gehore gekomen dat één der bewoners inmiddels gevraagd heeft hoe lang het
contract nog loopt met HSV De Voorn.
Tot slot:
We merken duidelijk dat er vanaf 2000 rond de Hulsterplassen andere mensen zijn komen
wonen, individueler. De verdraagzaamheid is ver te zoeken.

Of te wel de ik generatie, niet in mijn achter tuin.
Wel heel vreemd, en niet volgens afspraak, getuige de brief van de Burgemeester en
wethouders van Dalfsen, werd de plek al op vrijdag 10 juli 2015 voorzien van een fysieke
barrière van boomstammetjes zodat er niet meer gevist kon worden. Dit wekte nogal wat
heftige reacties op van onze leden.

Wij hopen dat we bij de gemeente raad een luisterend oor vinden voor onze argumenten om
het college van hun dwaalspoor af te houden. Ook zou het nuttig zijn om het college eens
enige tijd op visvakantie te sturen om het hoofd leeg te krijgen. Dat dit werkt kunnen we U,
als kenners van de vissport, garanderen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van H.S.V De Voorn Nieuwleusen e.o.
Secretariaat:Baron van Dedemstraat 6,
7711 HV Nieuwleusen.
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