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Sinds 20 september is het 

noordwestelijke deel van de binnenstad 

officieel autoluw. De entrees zijn 

aangepast en verkeersdeelnemers 

worden met borden en belijning op 

straat gewezen op de autoluwe zone. 

Handhaving gebeurt fysiek. Aan 

het begin van 2022 willen we een 

evaluatie afronden waarin we uw en 

onze ervaringen en de resultaten van 

de monitoring meenemen. In deze 

nieuwsbrief gaan we kort in op de 

ervaringen tot nu toe.

Rond de invoering van de autoluwe 

binnenstad stonden er tijdelijk extra gele 

verkeersborden met een aankondiging 

van het autoluwe gebied. Ook stond er 

een groot LED-bord op de Wortelhaven. 

De eerste week wezen verkeersregelaars 

bestuurders bij de Wortelhaven op de 

autoluwe zone. De gele borden zijn 

inmiddels weggehaald. Op de bestrating 

van alle ingangen naar het autoluwe gebied 

is met belijning duidelijk de autoluwe zone 

gemarkeerd. Dit gebeurt ook nog bij de 

entree Grote Kerkstraat.

Tellingen en monitoring
In deze periode voeren we diverse tellingen 

uit. Zo tellen we het aantal parkeerders 

op verschillende momenten en kijken we 

hoeveel parkeerplekken in het gebied bezet 

zijn. En hoeveel daarvan parkeren met én 

zonder een geldige vergunning. Tot nu toe 

zien we dat in de avonden en weekenden 

de parkeerdruk hoog is. Afgelopen voorjaar 

hebben we een 0-meting gedaan. Nu ook 

weer ziet u op diverse plekken op straat de 

zogenoemde tellussen liggen die het aantal 

verkeersbewegingen meten. Ook willen 

we gaan kijken wat het effect is van de 

maatregelen op het gebied net buiten 

de autoluwe zone.

Autoluw, de eerste ervaringen na de invoering
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Handhaving
We hebben eerder aangegeven dat 

handhaving voorlopig plaatsvindt met 

fysieke controles op straat. Op termijn 

bekijken we of de fysieke controles 

kunnen plaatsmaken voor andere 

methoden, zoals camerahandhaving. 

Dit wordt meegenomen in de evaluatie. 

De afgelopen periode is intensiever 

gehandhaafd dan voorheen in dit gebied. 

In de eerste twee weken tot 3 oktober 

zijn 163 waarschuwingen geregistreerd 

en zijn tientallen automobilisten mondeling 

gewaarschuwd. In de periode daarna zijn 

(tot 4 november) 236 boetes uitgeschreven 

aan foutparkeerders en verkeer 

zonder inrijontheffing.

Reacties van bewoners 
en ondernemers
Wat u als bewoner of ondernemer 

onder andere aangeeft, is dat met name 

overdag het aantal verkeersbewegingen 

is verminderd, maar dat er ’s avonds en in 

de weekenden nog veel onnodig verkeer 

door de straten rijdt. Dat zien wij ook. We 

zijn blij met uw reacties, aandachtspunten 

en verbeterpunten. Uw ervaringen nemen 

wij mee in de evaluatie. 

We vragen daarom uw ervaringen met 

ons te blijven delen. De komende tijd 

benaderen wij ook vertegenwoordigers 

van bewoners en ondernemers om 

ervaringen uit te wisselen in het kader 

van de evaluatie.

Extra tijdelijke 
maatregelen
Met ingang van vrijdag 5 november 

waarschuwen verkeersregelaars 

op vrijdagen en zaterdagen van 

17.00 tot 23.00 uur bestuurders bij 

de entree Voorstreek/Wortelhaven. 

We zien namelijk dat juist gedurende 

deze tijden en op deze plek onnodig 

verkeer het autoluwe gebied in- en uitrijdt. 

Ook bij andere entrees van het autoluwe 

gebied kijken we hoe de naleving van 

de verkeersregels verbeterd kan worden. 

Handhaving zet de fysieke controles voort.

Technische 
ontwikkelingen
Ondertussen werken we achter 

de schermen aan een optimalisering 

van het digitaal aanvragen van 

(tijdelijke) vergunningen en 

ontheffingen. Wij houden  

u op de hoogte van de 

ont wikkelingen daarover.

Alle entrees van het autoluwe gebied worden 

gemarkeerd met borden en belijning op straat.

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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