
Vragen en suggesties over de RIB Visbrug

Technische vragen

Politieke vragen

- Hoe is de enquête verspreid?

o Digitaal via nieuwsbericht en social media.

o Fysiek naar omwonenden (59 adressen) en in de krant met link naar de enquête toe.

- Klopt het dat de enquête enkel en alleen via facebook verspreid is? Waarom is voor deze 

weg gekozen, en niet voor huis aan huis verspreiding bij alle omwonenden?

o Dat klopt niet. Zie boven. 

- Hoe representatief is de groep van 81 respondenten? Zijn dit allemaal bewoners van de 

betrokken straten?

o Dat kunnen we niet zien. Het is een anonieme enquete. Wel zijn 80 van de 81 

respondenten inwoners.

- Is het mogelijk de afsluiting van de Visbrug na het zomerseizoen van 2022 opnieuw en 

uitgebreid te evalueren met alle betrokken bewoners en ondernemers in de straten rondom 

de Visbrug, middels een deur aan deur verspreide enquête?

o Een nieuwe evaluatie is zeker mogelijk, over de vorm van deze evaluatie kunnen we 

het nog hebben.

- Hoe staat het met de standaard weekend afsluiting van de binnenstad (zaterdag tot 

zondagavond). De paaltjes staan lang niet elk weekend omhoog.

o Begrijp de vraag niet goed. We hebben degene met het meeste baat bij de paaltjes – 

de horeca – gevraagd om de paaltjes in de weekenden te plaatsen en te 

verwijderen. Mogelijk worden de paaltjes bij slecht weer niet geplaatst. Bebording is 

echter altijd wel geldig.

- Er zijn een aantal sleutels met afgeslepen puntjes in omloop, waardoor 

bewoners/ondernemers de paaltjes zelf blijvend naar beneden zetten. Hoe wordt 

voorkomen dat dit de weekendafsluiting van de Visbrug gaat beïnvloeden? 

o De meeste omwonenden en ondernemers in de straat hebben baat bij de paaltjes 

en zullen ze zelf overeind zetten. 

- Zit er borg op de sleutels die afgegeven worden door de gemeente? 

o Deze ronde niet. 


