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Pleidooi voor vuurwerkvrije zones Enkhuizen
Tanja Koopen

Enkhuizen Q Opnieuw houdt de
fractie HEA per motie vanavond een
pleidooi voor het instellen van vuurwerkvrije zones in Enkhuizen. Vanaf 2019, graag.
Vorig jaar maakten HEA én SP zich
sterk voor vuurwerkvrije zones in
Enkhuizen. Het college, cq burgemeester Baas, zag daar toen geen

brood in, omdat het niet te handhaven is. En zonder enige vorm van
controle heeft zo’n zone geen zin.
Hans Langbroek (HEA) dient vanavond niettemin opnieuw een motie
van dezelfde strekking in. ,,Het is
belangrijk dat het gebied rond scholen en bijvoorbeeld Overvest vrij van
vuurwerk blijft.’’ Hij wil de nieuwe
burgemeester, Eduard van Zuijlen,
even de tijd geven. ,,En het moet al-

tijd even inzinken in Enkhuizen,
anders is het meteen ’nee’. Maar we
moeten hier wel wat mee. We moeten eigenlijk samen met de SED
mensen inhuren, zodat ze volgend
jaar ook aan dit soort zaken aandacht kunnen geven.’’
Margreet Keesman van de SP denkt
dat er eerst op het gebied van handhaven iets geregeld moet worden.
,,Anders is het symboolpolitiek.’’

Zij ziet meer heil in vuurwerkvrije
zones, die door buurten zelf worden
ingesteld en waar afspraken over
worden gemaakt. Dat gebeurt nu in
sommige gemeenten. ,,Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt, dan is dat
volgend jaar voor Enkhuizen ook
een optie. Er zijn genoeg gebieden,
bijvoorbeeld waar je met je hond
loopt, waar dat zou kunnen gelden.
Nu is het niet te handhaven.’’
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Chris Zonneveld en Bart Schipper van visvereniging VNK bij een van de recent geplaatste visverbodsbordjes in de Westerhaven van Medemblik.
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Sportvisser weg uit haven
Visclub Medemblik: ’Dictatoriaal gedrag’ Q Havenmeester: ’Dit is geen hetze tegen vissers’
Connie Vertegaal

c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl

Medemblik Q Vissers in Medemblik
mogen niet meer in de binnenhavens vissen. Alleen in het Overlekerkanaal mogen ze hun hobby blijven
uitoefenen. De vissers riskeren boetes van 140 tot 320 euro als ze worden betrapt als ze aan de Westerhaven, Pekelharinghaven of Oosterhaven hun hengel uitwerpen.
Visclub VNK (Vier Noorder-Koggen)
voelt zich aan de kant gezet. ,,Wij
waren in gesprek met de havenmeester toen we een mail kregen dat
het over en uit was’’, zeggen Bart
Schipper en Chris Zonneveld, bestuursleden van VNK.
Oudere Medemblikkers die al decennia lang gewend zijn te vissen in
de haven zijn de dupe. Zonneveld:
,,Als ik sta te vissen, komen er altijd

een paar mensen naast me staan te
ouwehoeren. De gemeente wil zeker
dat we weer achter de geraniums
kruipen. Ik vind het heerlijk om een
uurtje buiten te staan met mijn hengel. Het maakt mijn hoofd leeg. Ik
vis nu in het Overlekerkanaal. Daar
mag het nog wel. Maar hoe lang
nog, vraag ik me af. Ik wil geen boete
riskeren van mijn AOW, dan kan ik
een maand niet eten.’’
Raadslid Siem Zeilemaker komt op
voor de vissers. ,,Op een winterdag
staan er hooguit drie of vier mannen
te vissen in de havens. Er liggen dan
bijna geen boten. Die paar vissers,
daar heeft toch geen mens last van.
Ik hoor vaak in Medemblik zeggen:
voor de toeristen en de bootjesbezitters moet alles wijken. Daar lijkt dit
ook op.’’ Chris Zonneveld: ,,Zo is
dat. Wij Medemblikkers moeten belasting betalen voor de verliesgevende havens en nu wordt het gebruik
ervan ons ook ontnomen.’’

Van half maart tot half oktober mag
er helemaal niet in de binnenhavens
van Medemblik worden gevist. Vissers trekken dan de polder in of vissen in het IJsselmeer. In de winter
trekt de vis de havens in, (Schipper:
’Boten stralen warmte uit. Vissen
zoeken de warmte op.’). In die periode levert het vissen ook geen hinder
op voor de watersport of voor zwemmers. Dus het vissen in de haven
werd tot nu toe in de winter toegestaan.

Vistoerisme
Maar volgens Wijnand Baerken van
Stadshavens Medemblik loopt het
de laatste jaren de spuigaten uit met
de sportvisserij. ,,Er is sprake van
vistoerisme. Er komen hier vissers
uit België, uit Polen en zelfs uit
Hongarije. Wij hebben afspraken
gemaakt met de visclub, want we
wilden niet dat de Medemblikker
vissers de dupe zouden worden van

een visverbod. We hebben regels opgesteld, zoals een verbod op werphengels. Zij zouden controleren of
vissers in de haven een VNK-pas
hadden en ze zouden misstanden
aan ons melden, maar dit systeem
werkt niet. Ondertussen zijn havenmeesters fysiek bedreigd door vissers. Of het leden van VNK waren,
weten we niet. Maar toen heb ik gezegd: we stoppen hier helemaal
mee.’’
Baerken zwaait met de havenverordening van Medemblik, waarin vissen in de havens is verboden. Volgens het VNK-bestuur klopt dit
niet. Zonneveld: ,,Er is een commerciële visvergunning uitgegeven aan
visser Gerard Manshanden. Hij gebruikt die niet meer, maar wij vissen
op zijn vergunning. En de gemeenteraad heeft, ik meen in 2007, een
ontheffing op de havenverordening
vastgesteld voor de leden van onze
vereniging. Wij mogen volgens die

ontheffing wel in de binnenhavens
vissen. Dit democratische besluit
wordt nu zomaar door de havenmeester ingetrokken. Dat is dictatoriaal gedrag.’’
Volgens Baerken klopt het niet dat
de visclub op de vergunning van
Manshanden vist. Baerken zegt dat
de ontheffing op het visverbod voor
Medemblikker vissers alleen geldt
voor het Overlekerkanaal. ,,Uit sociaal oogpunt vindt de gemeente dat
Medemblikkers daar moeten kunnen blijven vissen. En dat blijft ook
zo. Als het bestuur van VNK zegt dat
de ontheffing voor alle binnenhavens geldt, dan moeten ze dat maar
laten zien.’’
Chris Zonneveld. ,,Je merkt aan alles
dat Wijnand Baerken een hekel
heeft aan vissers.’’ Baerken bestrijdt
dit. ,,Ik vis mijn hele leven al. Ik ben
een visliefhebber. Wij zijn absoluut
geen hetze aan het voeren tegen de
vissers.’’

