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Onderwerp:   Tweede proef met het afsluiten van de Visbrug 
   
 
 
 
 

Het college heeft besloten om vanaf 17 september 2021 een tweede proef te doen met het 
afsluiten van de Visbrug voor gemotoriseerd verkeer. In deze memo informeren wij u, als 
gemeenteraad, over wat de proef inhoudt en wat er anders is dan bij de eerste proef. 
 
Tweede proefafsluiting begin autoluwe binnenstad 
In de zomer van 2020 heeft het college een proef gedaan om de Visbrug in het weekend 
voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Deze proef is gedaan, omdat we met elkaar de 
Visbrug en daarmee delen van de binnenstad autoluw willen maken. Dat betekent minder 
auto’s en een prettigere leefomgeving in de binnenstad. Na de eerste proef is er via een 
online enquête gevraagd wat inwoners en ondernemers vonden van deze proef. Met de 
antwoorden van de enquête is nagedacht over hoe de gemeente er toch voor kan zorgen dat 
er minder auto’s de binnenstad in komen.  
 
De reacties die ontvangen werden op de enquête waren heel verschillend. Zo was 40% 
tegen afsluiting van de Visbrug, maar ook 40% voor de afsluiting. Het college heeft daarom 
vooral gekeken naar wat we uiteindelijk met elkaar willen: een binnenstad met zo min 
mogelijk auto’s. De punten die bij de vorige proefafsluiting volgens de enquête onvoldoende 
waren, zijn aangepast.  
 
Geen gemotoriseerd verkeer over Visbrug tussen 12.00 – 0.00 uur op vrijdag t/m 
zondag 
Vanaf 17 september tot en met 18 oktober 2021 wordt de Visbrug alleen in de weekenden, 
tussen 12 uur ’s middags en 12 uur ’s nachts, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit 
betekent het volgende:  

- Op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 uur ’s middags en 12 uur ’s nachts is de 

Visbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Buiten deze tijden om is de brug wel 

bereikbaar voor verkeer.  

- Er wordt een paaltje geplaatst op de Wijdstraat (zie Figuur 1), zodat het niet mogelijk is 

de Wijdstraat in te rijden. Het paaltje staat omhoog op vrijdag, zaterdag en zondag 

tussen 12 uur ’s middags en 12 uur ’s nachts. Alleen bewoners van de Wijdstraat en de 

Peperstraat krijgen een sleutel. 

- Tijdens de afsluiting in het weekend is de Visbrug altijd bereikbaar voor alle nood- en 

hulpdiensten. Dat betekent dat er 3,5 meter vrij gehouden wordt op de brug.  



- De rijrichting in de Peperstraat wordt omgedraaid. Dit betekent dat verkeer via de 

Romeijnbrug het centrum kan verlaten als alternatief voor de Visbrug.  

- De Visbrug blijft altijd geopend voor voetgangers en fietsers. 

 

Ophalen sleutel paal Wijdstraat op Stadskantoor 
Voor de bewoners van de Wijdstraat en de Peperstraat ligt er een sleutel klaar op het 
Stadskantoor om de paaltjes op de Wijdstraat en Peperstraat te openen. Hiervoor moet wel 
50 euro borg worden betaald.  
 
Vervolg na de proef 
De verkeersmaatregelen die in deze brief zijn genoemd, staan in een verkeersbesluit. Dit 
verkeersbesluit wordt op 16 september 2021 gepubliceerd. Vanaf dat moment geldt de 
afsluiting van de Visbrug in de weekenden t/m 18 oktober 2021. Na de proefperiode wordt 
gekeken hoe de afsluiting van de Visbrug is verlopen. Wij kijken of het goed is gegaan en of 
er nog aandachtspunten zijn.  
 
Als de proef is afgelopen, wordt er ook deze keer een enquête gehouden onder inwoners en 
ondernemers. Met deze resultaten wordt gekeken of de Visbrug in de zomermaand 
afgesloten gaat worden in het weekend van 12:00 tot 0:00 voor gemotoriseerd verkeer. Zo 
ja, dan wordt hiermee gestart in de zomer van 2022.  
 

Figuur 1: Rijroute en wijzigingen 


