UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGING
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF LANDEN
Zitting van 10 maart 2015
Aanwezig: Gino Debroux - voorzitter

Afwezig:

Didier Reynaerts, Alex Dekens, Ingrid Vanrutten, Ann Royemans, Josseline Pansaerts, Kris
Colsoul, Lore Fourie, Marc Richelle - raadsleden
Lieve Michaux - secretaris
Saartje Ieven - raadslid

PUNT 03 - SPORT - TARIEFREGLEMENT VOOR HET VISSEN IN HET
RECREATIEGEBIED “DE BEEMDEN” - AANPASSING
DE RAAD VAN BESTUUR,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2009 waarbij de oprichting en de statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Landen (AGB Landen) werden goedgekeurd,
gewijzigd bij besluit van 28 oktober 2014, met inzonderheid de artikelen 22 en 23;
Gelet op de gecoördineerde beheersovereenkomst tussen de stad Landen en het AGB
Landen met ingang van 01 januari 2014;
Gelet op ons besluit van 16 december 2010 tot goedkeuring van het tariefreglement voor
het vissen in het recreatiegebied “De Beemden”;
Gelet op onze besluiten van 11 februari 2013 en 05 juni 2014 tot aanpassing van het
tariefreglement voor het vissen in het recreatiegebied “De Beemden” middels een
verhoging van de tarieven;
Gelet op het voorstel om de stadsdienst Technische Uitvoering & Logistieke
Ondersteuning te ontlasten door de dagverloven vanaf heden via brasserie “De Rietgors”,
Attenhovenstraat 207 te 3404 Landen, te verkopen en de gemeenschapswachten van de
stad Landen te belasten met de controle op het naleven van onderhavig tariefreglement;
Overwegende dat de uitbater van de brasserie akkoord gaat met bovenstaand voorstel;
dat de abonnementen eveneens via de brasserie verkocht kunnen worden;
Overwegende dat de brasserie momenteel in maart en november een vaste sluitingsdag
heeft op maandag; dat voor sluitingsdagen van de brasserie een oplossing moet worden
gezocht voor de verkoop van dagverloven;
Gelet op het voorstel om de dagverloven op sluitingsdagen van de brasserie via een door
de stad aangesteld personeelslid (o.a. de gemeenschapswachten) te verkopen;
Overwegende dat het goedgekeurde tariefreglement voor het vissen in het
recreatiegebied ‘De Beemden’ in die zin moet aangepast worden;
Gelet op het voorliggend aangepast ontwerp van tariefreglement;
Op voorstel van het directiecomité;
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Ons besluit van 05 juni 2014 omtrent deze aangelegenheid met ingang vanaf
heden op te heffen.
Art. 2. Het tariefreglement voor het vissen in het recreatiegebied “De Beemden” als volgt
goed te keuren met ingang vanaf heden:
TARIEVEN – VISVIJVER RECREATIEGEBIED “DE BEEMDEN”
Artikel 1.
Het visrecht wordt verleend door aflevering van visverloven :
(a) halve dag:
2,07 EUR exclusief BTW (2,50 EUR inclusief BTW) voor één lijn;
4,13 EUR exclusief BTW (5,00 EUR inclusief BTW) voor twee lijnen;
(b) gehele dag:
4,13 EUR exclusief BTW (5,00 EUR inclusief BTW) voor één lijn;
8,26 EUR exclusief BTW (10,00 EUR inclusief BTW) voor twee lijnen;
(c) jaarabonnement (voor twee lijnen):
42,20 EUR exclusief BTW (50,00 EUR inclusief BTW) voor volwassenen;
33,02 EUR exclusief BTW (35,00 EUR inclusief BTW) voor schoolplichtige
leerlingen en studenten met een studentenkaart.
Artikel 2.
De visverloven voor een halve en een hele dag zijn contant betaalbaar in Brasserie ‘De Rietgors’,
Attenhovenstraat 207 te 3404 Landen. Op sluitingsdagen van Brasserie ‘De Rietgors’ zijn de

visverloven voor een halve en een hele dag contant betaalbaar aan een door de stad Landen
aangesteld personeelslid.
Artikel 3.
Het jaarabonnement wordt afgeleverd per jaar en kan op twee locaties contant betaald worden,
namelijk:
 aan de loketten van het stedelijk zwembad, Sportlaan 1 te 3400 Landen;
 in Brasserie ‘De Rietgors’, Attenhovenstraat 207 te 3404 Landen.
Het jaarabonnement is strikt persoonlijk.
Artikel 4
De visverloven moeten op vraag van een door de stad Landen aangesteld personeelslid getoond
worden. Studentenpassen (of -kaarten) en identiteitskaarten kunnen op ieder ogenblik opgevraagd
worden samen met het visverlof.
Artikel 5.
Vrijstellingen:
(a) Kinderen, jonger dan 12 jaar en vergezeld van een volwassene met een geldig visverlof,
mogen met één lijn gratis vissen.
(b) De Landense scholen en verenigingen mogen één dag per jaar, naar eigen keuze, gratis
vissen op de visvijver mits naleving van het reglement – BEHEER AGB LANDEN. De
aanvraag hieromtrent moet gericht worden aan het directiecomité, minstens vier weken
voor de datum van het evenement.
(c) Het directiecomité kan een nultarief vastleggen voor uitzonderlijke activiteiten met een
openbaar karakter.
Artikel 6.
De toegang tot het visvijvergebied en het vissen zelf zijn nader gereglementeerd in het reglement –
BEHEER AGB LANDEN.
Artikel 7.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de toegang burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Art. 3. Een afschrift van dit besluit te zenden naar het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 te 3001 Leuven.
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