Hoofdstuk 4: Gebruiksregels hengelrecreatie
Artikel 16
De Paalse Plas is een privaat water met openbaar karakter. Wie op de Paalse Plas hengelt onderwerpt zich aan de
wetgeving op de riviervisserij van 1954 en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van
deze wet evenals latere uitvoeringsbesluiten.
Artikel 17
Om op de Paalse Plas te mogen hengelen moet men in het bezit zijn van een Vlaams visverlof voor de Vlaamse
openbare wateren (afgeleverd door het Agentschap Natuur en Bos (www.visverlof.be) of via een Vlaams
postkantoor) en een gemeentelijke visvergunning uitgereikt door de stad Beringen. De gemeentelijke vergunning zal
slechts uitgereikt worden op vertoon van een geldige Vlaamse visvergunning en na de betaling van de retributie die
voorzien is in het gemeentelijk retributiereglement.
Artikel 18
Elke visser die gebruik wil maken van de visvijveraccommodatie onderwerpt zich aan het algemeen politioneel
toezicht en het toezicht van de bevoegde technici van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur en Bos. Het
toezicht op het bezit van een gemeentelijke visvergunning kan tevens uitgeoefend worden door gemeentelijke
ambtenaren die hiervoor door de stad werden aangesteld. Hengelaars moeten op elk moment kunnen aantonen
dat ze in het bezit zijn van een vergunning.
Artikel 19
De zonering van de hengelrecreatie wordt vastgelegd in een besluit van de burgemeester.
Artikel 20
Alle hengelplaatsen zijn bereikbaar via het fietspad.
Artikel 21
De hengelsteigers aan de oostkant (kant autostrade) van de Paalse Plas mogen enkel gebruikt worden door
hengelaars. De eerste en laatste steiger zijn het meest toegankelijk voor minder mobiele personen.
Artikel 22
De visser die conform artikel 18 beschikt over een gemeentelijke visvergunning kan bij stad Beringen een kaart
aankopen om de slagboom van de dienstweg aan de Rijsselstraat te bedienen. Via de dienstweg kan de visser met
de auto de hengelsteigers aan de oostelijke oever bereiken. De kaart wordt enkel uitgereikt aan vergunninghouders
mits betaling van een retributie zoals bepaald in het gemeentelijk retributiereglement. De kaart blijft geldig zolang
het toegangssysteem operationeel blijft. De kaart mag gebruikt worden vanaf het openingsuur (binnenkomen
domein) tot het sluitingsuur (verlaten domein) zoals opgenomen in de artikelen 1.1 en 1.3 van dit reglement. De
elektronische kaart geeft toegang zolang de gemeentelijke visvergunning geldig is. Bij de aanschaf van een nieuwe
gemeentelijke visvergunning zal de toegangspermissie gratis worden verlengd.
Het gebruik van de kaart is strikt persoonlijk. Bij verlies of beschadiging dient men een nieuwe kaart aan te kopen. De
stad Beringen zal de gegevens die zij ontvangt uit het toegangssysteem gebruiken om na te gaan of de personen, in
het bezit van de toegangskaart, de voorschriften van artikelen 1.1 en 1.3 naleven. Indien de stad Beringen één of
meerdere inbreuken op dit politiereglement vaststelt, kan de burgemeester via een besluit de toegangskaart
intrekken of schorsen. De burgemeester kan tevens beslissen om de overtreder definitief uit te sluiten.
Artikel 23
Elke vergunninghouder mag met maximaal 2 hengels tegelijk vissen.
Artikel 24
De toegang met voertuigen blijft beperkt tot de oostelijke oever (kant autostrade).
Artikel 25
Hengelen vanaf een boot op het water is verboden.
Artikel 26
Het gebruik van fish-finders en voederboten is verboden.
Artikel 27
Overnachten en kamperen (bv in tenten en voertuigen (niet-limitatieve voorbeelden)) zijn verboden.
Artikel 28
Hengelaars dienen respect te hebben voor de andere recreanten in het domein, in bijzonder de surfers, zeilers,
fietsers, wandelaars en golfers.
De hengelaar dient steeds voldoende afstand te houden tot surfers, zeilers en andere watersporters. Er dient te allen
tijde recht vooruit gevist te worden.
Artikel 29
De hengelaar die bij de beoefening van de hengelrecreatie schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendom
(vijverboord, oevers, infrastructuur, beplantingen, de waterkwaliteit, e.a.) wordt hiervoor individueel aansprakelijk
gesteld. Elke hengelaar is ertoe gehouden om op de terreinen de natuur in al zijn vormen te respecteren (nietlimitatief voorbeeld: door vuilnis en afval op te ruimen) en zich te houden aan de code van Goede Hengelpraktijk
uitgevaardigd door het Vlaams Visserijfonds, Agentschap Natuur en Bos.
Artikel 30
In de zone rond het noordelijk eiland geldt een permanent hengelverbod, geldig loodrecht vanaf de
verbodsborden op de oever en in de richting aangegeven door pijlen.
Artikel 31
In uitzondering op de in artikel 1.3 vermelde openingsuren mag er in de paaiperiode van 16 april t/m 31 mei niet
gehengeld worden aan de Paalse Plas; er geldt dan een algemeen hengelverbod tenzij de burgemeester anders
beslist in toepassing van gewijzigde regelgeving.
Artikel 32
Geen enkele gevangen vis mag bewaard of meegenomen worden. Elke gevangen vis moet onmiddellijk
teruggezet worden in de Paalse Plas.
Artikel 33

Stad Beringen kan op elk ogenblik de Paalse Plas of een deel ervan voorbehouden voor bepaalde initiatieven
(initiaties, wedstrijden (niet-limitatieve voorbeelden)) of voor doelgroepen. Om bijzondere manifestaties mogelijk te
maken kan de burgemeester afwijkingen toestaan op de bepalingen betreffende het gebruik van voederboten en
vissersboten, overnachten, kamperen en openingsuren. Deze afwijkingen moeten verenigbaar zijn met het
algemeen belang, de openbare orde, de openbare veiligheid en de wettelijke verplichtingen van de stad.
Artikel 34
De stad Beringen kan te allen tijde alle noodzakelijke daden van visstand- en visserijbeheer afkondigen en/of
uitvoeren.
Artikel 35
De stad Beringen wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op of rond de Paalse Plas kunnen
voordoen ingevolge de beoefening van de hengelsport.

