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Koppelkarperwedstrijd
De Koppelkarperwedstrijd gaat dit jaar door. In het weekend van 25 tot en met 27 oktober 2019.
Twee nachten in plaats van 1. Dus meer kans op de overwinning. De benodigde vergunningen van de
gemeente en het Twiske zijn binnen. Inschrijvingen kunnen worden gedaan via de website. Let op!
Het betreft een koppelwedstrijd. Op 1 inschrijving dienen dus twee namen te komen staan.
Inschrijvingen kunnen alleen via de website geschieden. Ga hiervoor naar de pagina
Koppelkarperwedstrijd. Bij meer dan voldoende belangstelling zal uit de ingezonden aanmeldingen
worden geloot. Bevestiging van deelname vindt digitaal via email plaats. Binnen twee weken na
bevestiging dient het inschrijfgeld voldaan te zijn. Het verschuldigde bedrag dient dan overgemaakt
te zijn op de rekening van onze vereniging onder vermelding van Koppelkarperwedstrijd.
De inschrijving start op 1 september.
De verwonderlijke Bestuurlijke wereld
Tijdens de Algemene ledenvergadering zijn een aantal onderwerpen besproken waar ik als voorzitter
in dit artikel graag op wil terugkomen. Gelukkig dat de Nederlandse geschiedenis is opgeschreven in
boeken. Gezien het geheugen van de politiek/ambtenaren in Landsmeer zouden we niets meer weten
van het verleden. Ik neem u graag mee in de ontwikkelingen op een aantal thema’s.

Vijvers Landsmeer
Vanuit Sportvisserij Midwest Nederland hebben we nu ondersteuning gekregen via het project
“sportvisserij op de kaart” We gaan de wateren van Landsmeer obv bevisbaarheid en bereikbaarheid
in factsheets weergeven en de aanpak prioriteren en realiseren volgens een opgesteld plan. Uiteraard
zijn de vijvers ons speerpunt. Vooruitlopend op het plan is opnieuw met de gemeente gesproken over
de benodigde baggerwerkzaamheden in de vijvers. De gemeente is in gesprek met het
Hoogheemraadschap over het overnemen van het beheer waaronder het Baggeren. Op korte termijn
zien ze geen mogelijkheden aangezien het niet gebudgetteerd is. Met Sportvisserij Midwest gaan we
de vervolgstappen bepalen.

Breekoeverproject
Dit project loopt al lange tijd. Vooruitlopend op de ontwikkelingen is in overleg met de gemeente
afgesproken dat het weghalen van de invalidesteiger tijdelijk zou zijn. Ook is afgesproken om een

tijdelijke trailerhelling te plaatsen. Beide afspraken zijn niet bekend bij de gemeente. Na aandringen
is toegezegd dat een voorstel voor plaatsing van een permanente trailerhelling serieus bekeken zal
worden. In het project “Sportvisserij op de kaart” gaan we voor zowel de invalidesteiger als de
trailerhelling druk uitoefenen op de gemeente om dit te realiseren.

Horecaproject
Door diverse leden zijn we erop gewezen dat er een horeca gelegenheid komt in de Breek. De
gemeente heeft aangegeven dat er inderdaad een particuliere investeerder geïnteresseerd is. Een
dringend verzoek om vanuit onze vereniging te anticiperen op de plannen is afgewezen omdat de
gemeente vooralsnog geen partij is. Na indiening van het plan is het voor alle inwoners van
Landsmeer mogelijk om hierop te reageren. Gelet op de privacy krijgen we geen naam van de
ondernemer. De betrokken namen van onze vereniging zal worden doorgegeven aan de ondernemer
met het verzoek ons te benaderen om al vroegtijdig te worden betrokken bij zijn plannen.

Nachtschuilmiddel voor het vissen
Een bijzonder verhaal. De beperkte toestemming om te vissen met een nachtschuilmiddel staat ter
discussie volgens de BOA. Een stretcher plaatsen zou bijvoorbeeld niet mogen. De verstrekte
toestemming heeft dan geen enkele waarde. We waren al niet tevreden dat het nachtschuilmiddel
niet binnen het zicht van woningen was toegestaan. Door de betreffende ambtenaar zal contact
worden opgenomen.

Tenslotte
Kortom het achterhalen van afspraken door de gemeente is vrijwel onmogelijk, dit valt nog enigszins
te begrijpen door nieuwe politieke stromingen en veranderende personele bezetting. Wat echter
ronduit teleurstellend is dat het terugkomen op recente afspraken ook niet gebeurt en de gemeente
continue onder druk gezet moet worden om reacties te krijgen. We gaan net zolang door tot onze
actiepunten zijn afgerond.
En nu is het weer tijd om gewoon te vissen.
Vertaler gezocht.
Is er iemand binnen de vereniging die de Duitse en/of Franse taal machtig is? Ik wil namelijk de
website uitbreiden met een Franstalige en een Duitstalige pagina. Reacties graag naar info@hsvlandsmeer-denilp.nl

