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Autoluwe  
binnenstad
Een aantrekkelijk en  
leefbaar verblijfsgebied

In de nieuwsbrief van december 
2022 las u over de stand van 
zaken van nieuwe maatregelen 
voor de autoluwe binnenstad. 
In deze nieuwsbrief leest u over 

de ontheffingen, over plannen voor het 
groener maken van de Wortelhaven en 
Eewal en welke stappen we daarvoor 
gaan zetten. Daar hebben wij uw 
hulp bij nodig.
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Voorstel voor gemeenteraad
Met de informatie uit de vragenlijst maakt 
de gemeente een plan voor de vergroening 
van de Eewal en Wortelhaven. Samen 
met het plan voor het invoeren van de 
camerahandhaving maakt de gemeente 
een voorstel voor de gemeenteraad. 
We verwachten dat de gemeenteraad hier 
voor de zomer een besluit over neemt. 
Dat gebeurt samen met andere plannen 
voor projecten in de binnenstad in het 
Uitvoeringsprogramma Binnenstad.

Ruimte na invoeren camerahandhaving
Als de gemeenteraad akkoord gaat met 
het voorstel, dan kan de gemeente 
camerahandhaving aanschaffen en de 
entrees van het autoluwe gebied aanpassen. 
Na het plaatsen en het in gebruik nemen 
van de camera’s, wordt het verkeer goed 
gemonitord. Wanneer blijkt dat het echt 
rustiger wordt in het gebied dan kunnen we 
stap voor stap een aantal parkeerplaatsen 
vergroenen. Totdat er camerahandhaving is, 
zet de gemeente verkeersregelaars in.

Voor bewoners en ondernemers 
met een bedrijf in het gebied
De gemeente heeft de inrijontheffing voor 
bewoners en ondernemers/organisaties 
van het autoluwe gebied tot en met maart 
2023 verlengd. Dat gebeurt eind maart 
automatisch opnieuw voor de periode tot en 
met december 2023. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden en u hoeft niks te doen. Dit 
geldt ook als u gebruikt maakt van een eigen 
parkeergelegenheid in het autoluwe gebied, 
u een parkeer vergunningen heeft waarmee u 
in het autoluwe gebied parkeert en wanneer 
u een gehandicapten parkeerkaart heeft. 
Laden en lossen binnen de venstertijden 
blijft gewoon mogelijk. Kosteloos en 
zonder ontheffing.

Ontheffingen voor bedrijven en 
organisaties buiten het autoluwe gebied
Bedrijven en organisaties buiten het 
autoluwe gebied kunnen laden en lossen 
zonder inrijontheffing van maandag tot en 
met zaterdag van 7:30 tot 12:00 uur. In de 
vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd 
dat er onder voorwaarden jaarontheffingen 
per kenteken gaan gelden en er week- en 
dagontheffingen mogelijk zijn. Met deze 
ontheffingen mag je niet in het autoluwe 
gebied parkeren. 

Met het in rekening brengen van kosten 
(leges) en de mogelijkheid voor het 
aanvragen van tijdelijke (incidentele) 
inrijontheffingen verwacht de gemeente 
dat er minder voertuigen het gebied in- 
en uitrijden. 

Bedrijven en organisaties die niet in het 
autoluwe gebied een bedrijf hebben 
moeten voor 31 maart 2023 een nieuwe 
jaarontheffing op kenteken aanvragen 
tegen betaling (leges). De gemeente toetst 
al deze aanvragen. De gemeenteraad heeft 
de hoogte van deze leges vastgesteld op 
€75,- per kenteken tot het einde van 2023. 
De gemeente informeert de bedrijven die op 
dit moment een jaarontheffing hebben. 

Digitaal regelen
Het aanpassen van gegevens en het 
regelen van uw ontheffingen is vanaf 
16 maart 2023 eenvoudiger. Dan is het 
digitale loket namelijk klaar. Deze vindt 
u straks op www.leeuwarden.nl.

Inrijontheffing  
per 1 april 2023

Hoe verder?

Per 1 februari 2023 heeft de gemeente de 

parkeerzones in de binnenstad aangepast. Dit 

moet zorgen voor minder parkeerdruk aan de 

Eewal en Wortelhaven. Deze was hoog, omdat 

veel inwoners uit de omgeving er mochten 

parkeren terwijl ze niet in deze straten wonen. 

We monitoren de parkeerdruk halverwege 

maart op verschillende momenten van de dag. 

Pas na de invoering van camerahandhaving 

verwachten we dat we delen van de straat 

kunnen vergroenen, als ook uit monitoring blijkt 

dat het echt minder druk wordt met parkeren. 

Dat is een wens van bewoners, ondernemers 

en de gemeente. Vergroenen kan onder andere 

bijdragen aan een mooiere beleving van het 

gebied, biodiversiteit, klimaatadaptatie en het 

voorkomen van hittestress. 

Helpt u mee?
De gemeente heeft de wensen voor een 

groenere omgeving met een kleine groep 

van ondernemers en bewoners in de straat 

besproken. Zij vinden het belangrijk dat alle 

inwoners en ondernemers van het autoluwe 

gebied mee kunnen denken. Daarom vragen 

wij u een korte digitale vragenlijst in te vullen. 

U kunt daarin bijvoorbeeld kiezen voor 

verschillende soorten invulling van groen 

in de straat.

De korte vragenlijst kunt u invullen door 

de QR-code te scannen. De vragenlijst 

vindt u ook op www.leeuwarden.nl/

autoluwebinnenstad.

Een groenere Wortelhaven en Eewal

De gemeente maakt voor de gemeenteraad een 

voorstel voor camerahandhaving én vergroening.

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  

www.leeuwarden.nl/autoluwebinnenstad
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