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U heeft het ongetwijfeld gezien op 

de borden: het noordwestelijke deel 

van de binnenstad is met ingang 

van maandag 20 september autoluw 

gebied. Gemotoriseerd verkeer mag 

dan alleen nog met een inrijontheffing 

het gebied in- en uitrijden. Laden en 

lossen zonder een ontheffing mag 

alleen binnen de venstertijden van 

maandag tot en met zaterdag van 

07.30 tot 12.00 uur. Parkeren kan er 

alleen nog met een parkeervergunning. 

De aankondigingsborden zijn 

inmiddels geplaatst.

Aangepaste entrees
De afgelopen zomerweken is de kruising 

Voorstreek-Wortelhaven aangepast. Het 

is een van de drukkere entrees van het 

autoluwe gebied. De stoep loopt nu 

door, er komen nieuwe verkeersborden 

en strepen op de weg. Zo maken we het 

voor bestuurders van voertuigen duidelijk 

dat dit gebied autoluw en daarmee voor 

veel gemotoriseerd verkeer niet meer 

toegankelijk is. De andere entrees worden 

ook aangepast en de parkeerautomaten 

zetten we uit en verdwijnen straks 

uit het straatbeeld.

Inrijontheffing  
aanvragen 
Naar aanleiding van de eerder 

verspreide brief hebben sinds begin 

augustus veel bewoners van en 

ondernemers in het autoluwe gebied 

een inrijontheffing aangevraagd. 

Deze is digitaal en op kenteken. 

Mensen met een parkeervergunning 

kregen automatisch een inrijontheffing 

voor het autoluwe gebied.

Bent u bewoner of ondernemer 

in het gebied en u heeft nog geen 

Autoluw gebied gaat maandag 20 september in!

Autoluwe binnenstad
Een aantrekkelijk en leefbaar verblijfsgebied

De borden met aankondiging bij de ingangen van de 

autoluwe zone zijn geplaatst. Hier bij de Minnemastraat.
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inrijontheffing? U kunt deze onder bepaalde 

voorwaarden aanvragen via de website 

www. leeuwarden. nl/autoluwebinnenstad. 

Hier kunt u een aanvraagformulier 

invullen door in te loggen met DigiD 

en de gevraagde bijlagen toevoegen. 

Als u geen DigiD heeft dan is er een  

PDF- formulier beschikbaar.   

Gelijke venstertijden 
voor laden en lossen 
(maandag t/m zaterdag 
van 07.30-12.00 uur)
De venstertijden voor laden en lossen 

maken we in de hele binnenstad gelijk. 

Met ingang van 20 september zijn deze 

van maandag tot en met zaterdag van 

07.30 tot 12.00 uur. Dit geldt dus voor 

het winkelgebied én de autoluwe zone.

Bent u ondernemer? Deel deze informatie 

met uw leveranciers, zodat zij hier rekening 

mee kunnen houden. Veel leveranciers 

zijn al 1-op-1 geïnformeerd en ook hun 

brancheverenigingen zijn tijdig op de 

hoogte gesteld. Een grote groep zal dus al 

op de hoogte zijn, maar om iedereen zo 

goed mogelijk te informeren, vragen wij 

u om uw leverancier ook op de hoogte te 

stellen. Mocht blijken dat uw leverancier 

niet kan laden en lossen binnen de 

venstertijden, dan kan die leverancier 

contact opnemen met de gemeente via het 

e-mailadres parkeren@leeuwarden.nl of via 

telefoonnummer 14058. Het blijft mogelijk 

om incidentele ontheffingen aan te vragen 

in specifieke gevallen. Samen kunnen 

we kijken of maatwerk onder bepaalde 

voorwaarden mogelijk is. 

Informatieflyer voor 
klanten en gasten
Wilt u uw klanten en gasten informeren 

over wat de autoluwe zone voor hen 

betekent? U kunt bij de gemeente 

informatieflyers op A5 formaat aanvragen 

via autoluwebinnenstad@leeuwarden.nl. 

Geeft u daarbij aan hoeveel exemplaren 

u wilt ontvangen?

Handhaving
Handhaving zal voorlopig plaatsvinden met 

fysieke controles op straat. De kentekens 

van aanwezige voertuigen in de autoluwe 

zone worden gescand. Handhavers 

kunnen op hun ‘handheld’ zien of het 

betreffende voertuig beschikt over een 

geldige inrijontheffing en eventueel een 

parkeervergunning. Als deze ontbreekt, 

dan kan er een bekeuring volgen. 

Bij de start van de autoluwe intensiveren 

we het handhaven. De ervaring leert 

dat na verloop van tijd een effect valt te 

zien en dan kan de controle intensiteit 

ietwat worden teruggebracht. Op termijn 

bekijken we of de fysieke controles kunnen 

plaatsmaken voor camerahandhaving.

Hoe verder?
Het duurt altijd even voordat 

verkeersdeelnemers gewend zijn aan 

een nieuwe situatie. Daarom is het 

belangrijk dat we ook de komende tijd 

goed monitoren en evalueren. Zoals we in 

vorige nieuwsbrieven hebben uitgelegd, 

hebben we de eerste metingen met de 

zogenoemde telslangen op straat al gedaan. 

Dat gaan we in de toekomst ook weer 

doen. In het voorjaar van 2022 willen we 

de situatie evalueren. Wilt u uw ervaringen 

met ons delen? Neem dan contact op via 

autoluwebinnenstad@leeuwarden.nl.

De entree bij de Wortelhaven 

is afgelopen weken aangepast. 

Er komen nog verkeersborden 

en lijnen op de weg.

Gemotoriseerd verkeer zonder inrijontheffing mag per 20 

september niet zomaar meer de autoluwe zone in- en uitrijden.

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 en over het aanvragen 

van een inrijontheffing vindt 

u op www. leeuwarden.nl/

autoluwebinnenstad. 
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