
 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

 
Onderwerp: Tijdelijk en gedeeltelijk afsluiten Visbrug tbv Terras 

 
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 11 juni 2020  
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Overwegende dat: 

1. De Horeca in Oudewater noodzakelijk is voor de vitaliteit in de binnenstad. 
2. De Horeca in Oudewater het door de corona crisis zwaar heeft en elke hulp kan gebruiken 

om het hoofd boven water te houden. 
3. Er op 21 april een collegebesluit is genomen met voornemen tot afsluiting Visbrug met in 

de planning opgenomen om op 19 Augustus onherroepelijk een besluit te kunnen nemen. 
4. Met deze planning het voornemen pas na het zomerseizoen en vakantieperiode van kracht 

wordt. 
5. De Visbrug afgelopen 1 juni afgesloten is geweest voor verkeer, gebruikt kon worden voor 

terrassen en dit als zeer prettig is ervaren voor horeca en bezoekers.1 
6. Uit recent onderzoek van eenvandaag blijkt dat een groot deel van de Nederlanders in 

eigen land op vakantie gaat.2  

7. Door de verwachte drukte van binnenlandse toeristen in de zomervakantie, er een 
onveilige, onwerkbare en onprettige situatie verwacht wordt voor horeca ondernemers. 

8. In den brede blijkt dat een optimale inrichting nodig is om te voldoen aan de COVID-19 

richtlijnen en opening rendabel te maken voor de horeca3  

 
 

 
Verzoekt het college om: 
 
De Visbrug zo snel en zo vaak mogelijk autovrij te maken tbv terras gedurende:   
- Vrijdag vanaf eind van de middag tot sluiting 
- Zaterdag vanaf  begin van de middag tot sluiting 
- Zondag vanaf begin van de middag  tot sluiting 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam: 
 
G.W.J. Hoogenboom 
VVD & D66 

 
Deze motie is: aangenomen / verworpen in de vergadering van 11 juni 2020 
 
Stemverhouding:              Fracties voor:                    Fracties tegen: 
                                             ……………………………          …………………………… 
                                             ……………………………          …………………………… 
 



 

 
1 https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/op-vakantie-in-coronatijd-helft-blijft-
thuis-deze-zomer-hier-heb-ik-controle-over-de-risicos/  
2 https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/op-vakantie-in-coronatijd-helft-blijft-
thuis-deze-zomer-hier-heb-ik-controle-over-de-risicos/  
3 https://www.nu.nl/economie/6056759/horeca-worstelt-een-week-na-heropening-deel-is-alweer-
gesloten.html 

 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
 
mr. A. van der Lugt                                          W. Groeneweg 
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