
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van  

Kenmerk 
Z/21/034104 / D/21/045416 

 

Portefeuillehouder 
Walther Kok 

 

Portefeuille 
Verkeer en Vervoer 

 

Opsteller 
Sterenberg, Erwin 

 

Onderwerp 
Proces Visbrug 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
Voornemen college : per 15 februari een verkeersbesluit te nemen voor het afsluiten van de Visbrug vanaf 1 april tot en 
met 1 oktober tussen 12:00 en 0:00 op vrijdag tot en met zondag voor gemotoriseerd verkeer. 
 
   
 
Inleiding 
van 19 september tot en met 19 oktober van 2021 heeft de gemeente een proef gedaan om de Visbrug in het weekend 
voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. (zie bijlage D/22/050479 voor een kaartje) Deze proef is gedaan, omdat we met 
elkaar de Visbrug en daarmee delen van de binnenstad autoluw willen maken. Dit om de leefbaarheid in de binnenstad te 
vergroten, dat betekent minder auto’s en een prettigere leefomgeving in de binnenstad. 
De ervaringen tijdens de proef die wij bij de gemeente hebben gehad waren: In de eerste twee weekenden was er 
onduidelijkheid over het plaatsen en omhoog zetten van de juiste palen. Nadat dit verholpen was is de rest van de proef 
goed verlopen.   
 
Vervolgens is er een enquête geweest waar 81 bewoners op hebben geantwoord. Zie bijlage D/22/050476 voor de 
resultaten. uit de enquête kan gehaald worden dat ongeveer 70% van de bewoners die dit beantwoord hebben de 
Visbrug autoluw willen hebben en 30% daar tegen is. Het afsluiten van de Visbrug blijft een maatregel die uiteenlopende 
reacties oproept.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Geen gemotoriseerd verkeer over Visbrug tussen 12.00 – 0.00 uur op vrijdag t/m zondag  
Vanaf 1 April tot en met 1 oktober 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 Er wordt beoogd om dit in te voeren vanaf 1 april tot en met 1 oktober.  
Buiten deze tijden om is de brug wel bereikbaar voor verkeer.  

  Er wordt een paaltje geplaatst op de Wijdstraat, 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. 

 
 
   
 
Financiën 
Het afsluiten van de Visbrug, heeft de volgende kosten: 
Plaatsen paaltje. 
Uitgifte sleutels paaltje voor bewoners. 
Plaatsen van borden. 
 
   
 
Vervolg 
Voornemen college : per 15 februari een verkeersbesluit te nemen over het afsluiten van de Visbrug van 1 april tot en met 
1 oktober. 
  
 
   
 
Bijlagen 
D/22/050476 Resultaten Visbrug 
D/22/050479 Kaartje afsluiting Visbrug 


