
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VISVIJVER DIEPENDAAL HERENTALS 

Januari 2022 

Artikel 1 : Het vissen op de gemeentelijke visvijver Diependaal is toegestaan mits bezit van een 

jaarvergunning.  Deze jaarvergunning is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan 

derden. 

Artikel 2 : Een jaarvergunning is te bekomen bij het Stadsloket van de Stad Herentals, 

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 014-28 50 50.  De prijs van een jaarvergunning bedraagt 10 euro 

voor inwoners van Herentals en 15 euro voor niet-inwoners. Houders van een vrijetijdspas en 

kinderen tot en met 12 jaar betalen €7. 

Artikel 3 : De jaarvergunning is geldig van 1 januari tot 31 december. 

Artikel 4 : Elke visser jonger dan 12 jaar moet vergezeld zijn van een volwassene of een 

verantwoordelijke.   

Artikel 5 : Er mag geen vis meegenomen worden.  

Artikel 6 : Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer met fris water waarbij de vis 

eerst met de kop in het water wordt gelaten. 

Artikel 7 : Het vissen is enkel toegestaan van op de kant van de vijver vanop een visplaats. 

Artikel 8 : Iedere visser mag maximaal met 1 handstok vissen die binnen handbereik opgesteld staat.  

Maximaal 1 onderlijn is toegestaan.  Werphengels en gemotoriseerde en of telegeleide materialen 

gebruiken op de vijver is niet toegestaan alsook het gebruik van weerhaken, twee- of driehaken is 

verboden.  

Artikel 9 : Bij het voederen mag geen brood of vast voeder gebruikt worden. 

Artikel 10 : Iedere visser dient de nodige eerbied aan de dag te leggen voor de omgeving en moet 

zijn visplaats netjes en rein houden.  

Artikel 11 : Dit huishoudelijk reglement en het politiereglement ‘voor het gebruik van de visvijver van 

Diependaal’ worden beiden bekendgemaakt onder meer door openbare aanplakking bij de visvijver 

Diependaal.   

Artikel 12 : Iedere visser wordt geacht het huishoudelijk reglement en het politiereglement te 

kennen en te eerbiedigen.   

Artikel 13 : Inbreuken op deze reglementen worden gesanctioneerd conform de bepalingen van het 

politiereglement ‘voor het gebruik van de visvijver van Diependaal’, goedgekeurd door het College 

van Burgemeester en Schepenen op 2 mei 2016. 

Artikel 14 : De stad is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
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