
Geacht raadslid, 
 
In eerdere gesprekken en mailings hebben wij u als raadslid geïnformeerd over de negatieve koers 
die de PvdD vaart t.o.v. de hengelsport, hoe deze koers als ambitie en beleid is opgenomen in het 
Almeerse coalitieakkoord en wat de consequenties zijn voor de ruim 6000 aangesloten sportvissers 
en vooral kwetsbare doelgroepen binnen de lokale Almeerse samenleving. Wij hebben de laatste 
maanden mogen ervaren dat lokale organisaties en instellingen samen met diverse politieke partijen 
onze standpunten en inzichten serieus nemen en zich hard (gaan) maken voor de hengelsport. Een 
tendens die wij gelukkig steeds meer in andere gemeenten zien. 
 
Deze positieve ontwikkelingen zien wij in onze regio graag geconcretiseerd in: 
 

• Faciliteren aanleg en onderhoud en nieuwe én bestaande toegankelijke steigers voor de 
(minder valide)sportvisser, 

• Realiseren  van een adequaat maaibeleid die toegankelijkheid van de waterkant garandeert, 

• Inzetten op optimale waterkwaliteit met een gezond en gevarieerd visbestand, 

• Waarderen en bevorderen van educatieprogramma’s zoals “vislessen op scholen”,  

• (Blijven) toekennen van de algehele visrechten aan onze HSV, 

• Formuleren van een dierenwelzijnsnota waarin de hengelsporter als belangrijke preventieve 
schakel wordt gezien bij bevorderen natuurbewustzijn en niet als veroorzaker van onnodig 
dierenleed. 

 
Als HSV Almere lopen wij in Nederland voorop om onze maatschappelijke taak zorgvuldig in te vullen 
en de balans te bewaken tussen het belang van mens en dier. Voor de uitvoering zijn wij wel 
afhankelijk van de lokale politiek die de beleidsagenda inkleurt. Op haar beurt is de lokale politiek 
afhankelijk van de stemmende burger om voldoende impact te hebben om het beleid te formuleren. 
 
Daarom bieden wij de lokale politiek een digitaal platform om haar standpunten t.a.v. van de 
hengelsport te delen met onze gepassioneerde hengelsporters, dit als voorbereiding op de 
Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.  Het moge duidelijk zijn dat onze leden vooral 
geïnteresseerd zijn in politieke standpunten die de maatschappelijke waarde van de hengelsport 
erkennen en de sportvisser zichtbaar ondersteunen. Voor u als belangenbehartiger van de lokale 
gemeenschap een uitgelezen mogelijkheid om onze leden te enthousiasmeren voor uw 
partijstandpunten die gepubliceerd worden op ons digitale platform: https://www.hsvalmere.nl/15-
maart-op-naar-de-stembus/ 
 
Naast dit platform zullen wij op basis van uw informatie in nieuwsbrieven, twitter en facebook onze 
leden ‘up to date’ houden over de standpunten van de lokale politiek. Concreet betekent dit dat wij u 
uitnodigen om namens uw partij uw visie op de (maatschappelijke waarde van de) hengelsport aan 
te geven. Een kort statement mag natuurlijk ook! 
 
 
De volgende vragen over de hengelsport kunnen hierbij als richtlijn dienen: 
 

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de hengelsport? 

• Hoe kijkt uw partij aan tegen het faciliteren van de hengelsport binnen de gemeente en 
provincie voor met name doelgroepen die aangewezen zijn op voorzieningen? 

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de maatschappelijke impact van hengelsport op natuurbeleving 
en bevordering van welzijn van mensen? 

• Wilt u zich als politieke partij hard maken voor de hengelsport en hoe doet u dat en wat 
verwacht u daarbij van onze HSV? 
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Als achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van onze ingerichte site waar alle relevante en 
actuele informatie op te vinden is: https://www.hsvalmere.nl/het-coalitie-akkoord. Uiteraard gaan 
wij als HSV Almere zorgvuldig om met uw informatie, graag ontvangen wij uw reactie voor 6 februari 
2023.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Maasen 
Bestuurslid HSV Almere 
Commissie Maatschappelijk Belang 
www.hsvalmere.nl 
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