
Geachte  Wetterskip fractie, 

Momenteel bereidt u zich voor op de komende waterschapverkiezingen in 2019. Het toekomstig 

beleid van Wetterskip Fryslân is sterk van invloed op het functioneren van onze 

hengelsportverenigingen. Enkele maanden geleden heeft u van het NOC*NSF informatie ontvangen 

over de kracht van sportverenigingen voor de samenleving. Daarin wordt ook expliciet aandacht 

gevraagd voor het verbeteren van de mogelijkheden voor de buitensport, onder andere door het 

stedelijk water geschikt te maken voor de sportvisserij. Voor zover nog niet bij u bekend willen wij u 

graag kennis laten maken met één van de meest beoefende buitenactiviteiten van Nederland. Wij 

vragen u hiermee rekening te houden in uw beleid na de verkiezingen. 

 

Sportvisserij Fryslân heeft totaal 31 aangesloten hengelsportverenigingen in de provincie Fryslân. 

Bij deze verenigingen zijn ruim 35.000  sportvissers aangesloten. Wij zijn daarmee één van de 

grootste sportorganisaties in de provincie Fryslân. Binnen deze verenigingen en onze federatie zijn 

vele  vrijwilligers actief die zich inzetten voor het verbeteren van de visstand, goede 

sportvisserijmogelijkheden, ouderenzorg, voorlichting van de jeugd en tal van andere 

verenigingsactiviteiten. 

 

Wij zijn een actieve organisatie die midden in de samenleving staat en gericht samenwerkt met veel 

partijen. Wij hebben een brede opvatting over hoe wij als organisatie kunnen bijdragen aan deze 

samenleving en daarom is het voor ons belangrijk te weten wat de standpunten van u als 

waterschappartij zijn t.a.v. de sportvisserij binnen Wetterskip Fryslân . Bij ons aangesloten 

sportvissers willen graag weten op welke wijze uw partij de sportvisserij in uw waterschap 

ondersteunt, of misschien juist niet. 

 

Vragen voor uw partij: 

1.       Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders 

veel plezier aan beleven? 

2.       Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar 

mogelijk te vergroten in de provincie Fryslân ? Welke ideeën heeft uw partij hierover? 

3.       Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

4.       Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij 

bijdragen aan de gemeenschap? 

5.       Overdadige aanwezigheid van waterplanten zijn een probleem in met name stadwateren. Heeft 

u suggesties of voorstellen om dit  op te lossen met behoud van waterkwaliteit? 

 

Heel graag ontvangen wij uw reactie op bovenstaande vragen. Deze reactie, te samen met de 

reacties van alle andere fracties, plaatsen wij vervolgens op onze website en communiceren wij via 

onze andere social media in het kader van de komende verkiezingen. Het betreft hier een 

informerende bijdrage zonder een inhoudelijke reactie onzerzijds. 

In de bijlage hebben wij naast bovenstaande vragen ook nog  enige aanvullende informatie 

meegestuurd. 

 

Wij stellen het zeer op prijs indien wij u reactie voor 16 februari  mogen ontvangen zodat we onze 

sportvissers kunnen informeren over uw standpunten en intenties. 

 



Op voorhand wensen wij u en uw partij een succesvolle campagne. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Pyt Achenbach 

  

Beleidsmedewerker 

Sportvisserij Fryslân 

  

tel: 0566 624455 / 06 42255711 

  

email:  pyt@visseninfriesland.nl  

site:  www.visseninfriesland.nl 

 


