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Beantwoording van de vragen 
Recent is aangekondigd dat mogelijk eind Maart de terrassen weer open kunnen. Met de voorwaardelijke ontwikkelingen 
van het Corona-virus in het achterhoofd is onze fractie blij met dit vooruitzicht. Zowel voor de horeca, onze bewoners en 
bezoekers van onze gemeente is dit perspectief meer dan welkom en broodnodig. 
 
Vorig jaar heeft een pilot plaatsgevonden met het afsluiten van de Visbrug en is ook de markt anders ingericht. Dit om 
voor zowel personeel als bezoekers een zo veilig en prettig mogelijk omgeving te creëren. Tevens heeft de wethouder 
Kok tijdens raadsvergadering van 14 juni 2020 toegezegd te bezien hoe het proces rondom mogelijke verruiming van 
terrasvergunningen versneld kan worden. 
 
Daarop heeft onze fractie de motie “tijdelijk en gedeeltelijk afsluiten Visbrug t.b.v. terras” ingetrokken. 
 
De fractie VVDenD66 heeft de volgende vragen hierover. 
1. Wat is de uitkomst van de test waarbij de Visbrug in augustus/september van 2020 is afgesloten? 
 
Over het  afsluiten van de Visbrug wordt een voorstel voorbereid. De evaluatie maakt onderdeel uit van dit voorstel. De 
uitkomst van de test is dat de Romeijnstraat niet een wenselijke omleidingsroute is voor zwaar verkeer. Ook is duidelijk 
dat ongeveer 40% van de mensen het afsluiten van de Visbrug een prettige ontwikkeling vindt en 40% van de mensen die 
de enquête hebben beantwoord dit geen goede ontwikkeling vindt.  
 
2. Is er de in RIB 20R.00650 aangekondigde evaluatie uitgevoerd en kan deze aan de Raad beschikbaar worden 
gesteld? 
 
Zie antwoord 1.  
 
3. Welke mogelijkheden ziet het college voor het verruimen van de ruimte voor de terrassen? 
 
Wanneer besloten wordt dat de Visbrug afgesloten wordt, dan ontstaat er meer ruimte voor terrassen. Hierbij dient 
uiteraard ook rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van hulpdiensten. Zodra bekend is of en op welke 
wijze de Visbrug wordt afgesloten, dan zijn er met de ondernemers vervolggesprekken over het indelen van de 
beschikbare ruimte.  
 
4. Wanneer en hoe wordt hierover met belanghebbenden gesproken? 



 
Er heeft een enquête plaatsgevonden en daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden, zoals 
de horeca-ondernemers aan de Visbrug. Zie hiervoor ook vraag 3. 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/013019 


