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Autoluwe  
binnenstad
Een aantrekkelijk en  
leefbaar verblijfsgebied

De Bollemanssteeg is een van de straten in het autoluwe gebied.

In de nieuwsbrief van juli las u over 
welke maatregelen de gemeente in 
2023 wil invoeren voor de autoluwe 
binnenstad van Leeuwarden. Belangrijk 
onderdeel daarvan is dat het gebied 

wordt ingericht als een verblijfsgebied 
in plaats van een gebied voor verkeer. 
In deze nieuwsbrief leest u over hoe 
ver we daarmee zijn.
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Veel inwoners met een parkeervergunning 
in het autoluwe gebied parkeren aan de 
Eewal en Wortelhaven. Dit zorgt ervoor 
dat vooral in de avonden en weekenden 
veel parkeerplaatsen bezet zijn. Om de 
parkeerdruk te verlagen, past de gemeente 
per 1 februari 2023 de parkeerzones in 
de binnenstad aan. Veel inwoners kunnen 
namelijk ook in andere straten hun auto 
parkeren. Inwoners en ondernemers met 
een parkeervergunning krijgen hierover 
bericht van de gemeente.

Ongewenst verkeer willen we het 
moeilijker maken om het gebied en- en 
uit te rijden. Met het in rekening brengen 
van kosten (leges) en het aanvragen van 
tijdelijke (incidentele) inrijontheffingen 
verwacht de gemeente dat er minder 
ongewenste voertuigen het gebied in- en 
uitrijden. De inrichting van het gebied moet 
daaraan ook bijdragen. Voor bewoners en 
ondernemers in het autoluwe gebied willen 
we het juist makkelijker maken.

Voor bewoners en ondernemers 
met een bedrijf in het gebied
De gemeente verlengt de inrijontheffing tot 
en met december 2023 waarmee bewoners 
en ondernemers het autoluwe gebied in- 
en uit kunnen rijden. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden (gratis). Dit geldt ook als 
u gebruik maakt 

van een eigen parkeergelegenheid in 
het autoluwe gebied, u een parkeer-
vergunning heeft waarmee u in het 
autoluwe gebied parkeert en wanneer u 
een gehandicapten parkeerkaart heeft.

Jaarontheffingen voor bedrijven en 
organisaties buiten het autoluwe gebied
De bestaande jaarontheffingen voor 
bedrijven en organisaties die niet in 
het autoluwe gebied een bedrijf hebben, 
verlengt de gemeente tot en met 31 maart 
2023. Voor die tijd moeten zij een nieuwe 
jaarontheffing aanvragen voor de periode 
van 1 april tot en met december 2023. 
Hiervoor brengt de gemeente kosten in 
rekening (leges). Deze kosten stelt de 
gemeente vast aan het einde van dit jaar. 
De bedrijven en organisaties worden 
hierover geïnformeerd. Ook dit zorgt voor 
minder verkeersbewegingen in het gebied.

Dag of weekontheffing
Per 1 april 2023 is het voor bedrijven 
mogelijk om tegen betaling een tijdelijke 
inrijontheffing voor een dag of week 
(digitaal) aan te vragen. Denk bijvoorbeeld 
aan bouwbedrijven of aannemers die 
hiervan gebruik willen maken. Eerder 
gaf de gemeente deze bedrijven een 
inrijontheffing voor een heel jaar, terwijl 
zij korter in het gebied moesten zijn. 
Dat doet de gemeente niet meer.

Digitaal regelen
Het aanpassen van gegevens of het 
aanvragen van een inrijontheffing voor 
een dag, week of jaar is na 31 maart 2023 
eenvoudiger. Dan is het digitale loket 
namelijk klaar. De gemeente gaat samen 
met de hotels in het gebied kijken of zij 
eerder hiervan gebruik kunnen maken voor 
het inchecken en uitchecken van gasten.

Ontheffingenbeleid 2023

Aanpassen  
parkeerzones 

De gemeente maakt nu concreet plannen 
voor de herinrichting en het vergroenen 
van de Eewal en Wortelhaven, zodat het 
daadwerkelijk een aantrekkelijker gebied 
wordt om te verblijven. We willen dit 
goed afstemmen met aanwonenden en 
ondernemers. Daarom wil de gemeente 
begin 2023 samen met de omgeving ideeën 

en wensen uitwisselen om te komen tot 
een goed ontwerp. Daarnaast zijn we 
doorgegaan met de voorbereidingen voor de 
invoering van camerahandhaving. Het plan 
voor de herinrichting en het plan voor de 
invoering van de camerahandhaving bij de 
entrees wordt daarna aan de gemeenteraad 
voorgelegd. De gemeenteraad moet 

namelijk een besluit nemen over de 
dekking van de kosten. We verwachten 
dat de gemeenteraad rond de zomer 
van 2023 een besluit hierover kan 
nemen. Totdat er camerahandhaving is, 
zet de gemeente verkeersregelaars in.

Plannen herinrichting Eewal en Wortelhaven 
en het invoeren van camerahandhaving

Samen met de omgeving 

wil de gemeente plannen 

maken voor de herinrichting.

Meer informatie, 
vragen en digitale 
nieuwsbrief 

Heeft u vragen over autoluwe 

binnenstad? Stel ze via het 

e-mailadres autoluwebinnenstad@

leeuwarden. nl. Dan nemen wij 

contact met u op. Of maken we een 

afspraak voor een gesprek. Via dit 

e-mailadres kunt u zich ook opgeven 

voor de digitale nieuwsbrief. 

Algemene informatie 

over het project vindt u op  

leeuwarden.nl/autoluwebinnenstad


