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Schriftelijke vragen 

Datum 

10 oktober 2022 

 

Aan de voorzitter van de raad 

Onderwerp 

Hengelsportvereniging (HSV):  

“Almeerse coalitie zet (mindervalide) sportvissers buitenspel” 
 

Vragen 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk en gezien de urgentie1 vóór maandag 24 oktober 

2022 te beantwoorden: 

1. Wat was de intentie achter het gesprek dat de portefeuillehouder Dierenwelzijn op 5 oktober 2022 heeft 

gehad met HSV en hoe heeft u dat gesprek ervaren?  

2. Waarom heeft de raad nog geen terugkoppeling gehad van dat gesprek of komt het verslag nog naar de 

raad? 

3. Wat is uw reactie op het bericht dat op 6 oktober 2022 op de site van HSV is verschenen met de titel: 

“Almeerse coalitie zet (mindervalide) sportvissers buitenspel”? 

4. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat Almere een inclusieve stad wil zijn waar 

iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan participeren ongeacht eventuele beperkingen. Hoe is het 

door de gemeente niet meer faciliteren van sportvissen voor kwetsbare groepen daarmee te rijmen? 

5. Deelt u het oordeel van DENK dat de door HSV gedane oproep richting andere maatschappelijke 

organisaties om samen op te komen voor een inclusieve Almeerse samenleving zeer terecht is? Zo nee, 

waarom niet? 

6. Bent u bereid -in het belang van inclusie en een inclusieve Almeerse samenleving- het gesprek met HSV 

(opnieuw) te voeren, maar dan op een manier die ruimte biedt om samen tot redelijke oplossingen te 

komen waarmee beide partijen tevreden zijn? Zo nee, waarom niet? 

Toelichting 

Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord op de politieke markt van14 juli 2022 heeft een bestuurslid van 

de Hengelsportvereniging (HSV) de raad ingesproken en een reactie gegeven op een passage in het 

coalitieakkoord, wat gaat over het niet meer faciliteren van sportvissen door de gemeente. De inspreker heeft 

vervolgens de raad verzocht op te komen voor de vooral kwetsbare groepen in de samenleving en het 

maatschappelijke belang centraal te stellen. 

In reactie op vragen van DENK heeft de VVD als grootste coalitiepartij toen aangegeven met het bestuur van 

de HSV te zullen gaan praten. De VVD heeft -op verzoek van DENK- vervolgens toegezegd de raad een 

terugkoppeling te zullen geven, zodra er met HSV is gesproken. Dat gesprek is inmiddels op 5 oktober 2022 

gevoerd. En tot onze verbazing is dat gesprek geïnitieerd door de portefeuillehouder Dierenwelzijn en niet door 

de coalitiepartijen zelf. Zie artikel “Almeerse coalitie zet (mindervalide) sportvissers buitenspel” op de website 

van HSV2.  

In de hierboven genoemde artikel valt onder meer te lezen dat er geen nieuwe visvoorzieningen voor minder 

validen mogen worden aangelegd en er geen vervanging van trapjes bij vissteigers door een hellingbaan voor 

 
1 Deadline indienen moties en amendementen bij de programmabegroting 2023 is dinsdag 25 oktober vóór 11:00 uur. 
2 https://www.hsvalmere.nl/blog/almeerse-coalitie-zet-mindervalide-sportvissers-buitenspel/#.Yz6J6XZBy02 

https://www.hsvalmere.nl/blog/almeerse-coalitie-zet-mindervalide-sportvissers-buitenspel/#.Yz6J6XZBy02
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rolstoelen zal komen. En dit ziet HSV als een belemmering van de maatschappelijke taak om de belangen te 

behartigen van kwetsbare doelgroepen. 

Almere DEZE WEEK melde op 7 oktober 2022 dat de portefeuillehouder Dierenwelzijn het gesprek met HSV 

ingewikkeld vond. Tegen Almere DEZE WEEK kon de portefeuillehouder niet zeggen wat er precies bedoeld 

wordt met het niet meer faciliteren van sportvissen door de gemeente. Dit zal -volgens de Portefeuillehouder- 

de komende tijd verder worden uitgewerkt. De Portefeuillehouder wil daarom graag in gesprek blijven met HSV. 

DENK heeft inclusie heel hoog in het vaandel en we zijn van mening dat daar waar het gaat om de gelegde link 

tussen sportvissen en dierenleed eerder ingezet dient te worden op betere informatie en bewustwording i.p.v. het 

niet aanleggen van visvoorzieningen.  

DENK waardeer het enorm dat er ruimte is geboden voor meer gesprekken, maar HSV heeft haar conclusies al 

getrokken en roept de maatschappelijke organisaties op om samen op te komen voor een inclusieve samenleving, 

waarin de kwetsbare groepen ook kunnen meedoen met sportvissen. DENK wil daarom tekst en uitleg van het 

college van burgemeester en wethouders. 

Ondertekening en naam 

Hassan Buyatui (DENK) 


