
Gemeente Leeuwarden / Wij Werken Aan een Autoluwe Binnenstad - Een aantrekkelijk en leefbaar verblijfsgebied / Nieuwsbrief 6 / januari 20221

Autoluwe  
binnenstad
Een aantrekkelijk en  
leefbaar verblijfsgebied

Van maandag tot en met zaterdag tussen 7.30 en 12.00 

uur is laden en lossen mogelijk in het autoluwe gebied.

De maatregelen voor 

een autoluw gebied 

in het noordwestelijke 

deel van de 

binnenstad zijn 

alweer vier maanden 

geleden ingevoerd. 

Op dit moment voeren 

we een evaluatie uit. 

In deze nieuwsbrief 

leest u meer over 

de evaluatie en hoe 

u daar een bijdrage 

aan kunt leveren.



Gemeente Leeuwarden / Wij Werken Aan een Autoluwe Binnenstad - Een aantrekkelijk en leefbaar verblijfsgebied / Nieuwsbrief 6 / januari 20222

In de vorige nieuwsbrief hebben 

wij de eerste ervaringen van een 

autoluwe binnenstad met u gedeeld. 

Uit de tellingen blijkt dat het aantal 

voertuigbewegingen is verminderd. 

Maar we zien ook verbeterpunten. 

Daar hebben we tijdelijke oplossingen 

voor bedacht. Denk bijvoorbeeld aan 

de inzet van verkeersregelaars bij 

ingangen van het autoluwe gebied.

We zijn nu bezig met de evaluatie. 

We voeren gesprekken met bewoners en 

ondernemers en we analyseren de tellingen 

van verkeersbewegingen en parkeren. 

We brengen de belangrijkste thema’s in 

beeld. Onderwerpen die veel terugkomen 

in de gesprekken met bewoners en 

ondernemers zijn:

• Verbeteren van de handhaving. Tot nu 

toe is ingezet op fysieke handhaving en 

de inzet van verkeersregelaars. Op termijn 

kijken we of fysieke methoden ook plaats 

kunnen maken voor andere methoden. 

Dit nemen we mee in de evaluatie.

• Parkeersituatie. Er is veel drukte op 

bepaalde momenten en locaties. Dat zien 

we vooral op de Eewal. Uit de tellingen 

blijkt dat dit vooral bewoners met een 

vergunning zijn die nu op deze plekken 

mogen staan.

• Duidelijkere ingangen van het autoluwe 

gebied. Hoewel de entrees met borden 

en lijnen op straat zijn aangegeven, is er 

onvoldoende ervaring dat je een ander 

gebied inrijdt.

• We willen een autoluwe zone voor een 

aantrekkelijk verblijfsgebied. Daar hoort 

ook de inrichting en vergroening van 

het gebied bij.

In de loop van de februari ronden we 

de evaluatie af. Wij informeren u daarna 

over de inhoud van de evaluatie en welke 

stappen we de komende periode gaan 

zetten. De ervaringen die u deelt, zijn 

heel erg waardevol. Mocht u nog ideeën 

hebben over wat beter kan, waar kansen 

liggen en wat juist goed gaat, dan nodigen 

wij u van harte uit dit met ons te delen via 

autoluwebinnenstad@leeuwarden.nl. Doet 

u dat voor 7 februari dan kunnen we uw 

input meenemen in de evaluatie. Uiteraard 

bent u welkom ook na deze datum uw 

ervaringen te blijven delen.

‘Duidelijkere ingangen van het autoluwe gebied’ is een 

vaak genoemd onderwerp in gesprekken met de omgeving.

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. 

Thema’s

Deel uw ervaring
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