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Om de autoluwe binnenstad in het noordwestelijke deel goed te regelen, 

is de afgelopen tijd gewerkt aan het ontheffingenbeleid. Hierin is uitgeschreven 

wie er in aanmerking komen voor een ontheffing om het gebied in te kunnen 

rijden. Het college van burgemeester en wethouders hebben het beleid op 6 juli 

vastgesteld. In ieder geval kunnen ondernemers en bewoners gevestigd in het 

autoluwe gebied met hun eigen voertuig 7 dagen per week en 24 uur per dag 

het autoluwe gebied in en uit blijven rijden.

Ook andere groepen zullen toegang 

blijven houden tot het gebied. Denk 

aan nood- en hulpdiensten, taxi’s, 

zorgpersoneel, bedrijven in het gebied 

die extra voertuigen nodig hebben voor 

uitoefening van hun werkzaamheden, 

gasten die inchecken in hotels, aannemers, 

verhuizers, minder validen, et cetera. 

De gemeente biedt in sommige gevallen 

ook maatwerkoplossingen. Dit geldt ook 

voor incidentele gevallen. 

Bezoekers daarentegen mogen het 

autoluwe gebied niet meer inrijden. 

Ook het parkeren voor bezoekers op de 

Eewal en Wortelhaven komt te vervallen. 

Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend 

nog bestemd voor vergunninghouders.

Aanvragen ontheffing 
Binnenkort ontvangt u een brief van 

de gemeente waarin staat uitgelegd 

hoe u een ontheffing aan kunt vragen. 

Bewoners en ondernemers met een 

parkeervergunning krijgen automatisch 

een ontheffing om het autoluwe 

gebied in te rijden. En hoeven dus niet 

actief een inrijdontheffing aan te vragen.

Verkeersbesluit 
Wortelhaven - Voorstreek 
De Wortelhaven - Voorstreek is nu een 

gelijkwaardige kruising, waarbij rechts 

voorrang heeft. In de nieuwe situatie 

maken we een uitritconstructie en loopt 

het voetpad op de Voorstreek door. 

Dit doen we door de attentie te verhogen 

bij het inrijden van het autoluwe gebied. 

Zodra de werkzaamheden van start 

gaan, ontvangen de direct aanwonen-

den meer informatie.

Omdat de situatie voor verkeer verandert, 

is het nodig dat de gemeente een 

verkeersbesluit neemt. Deze is woensdag 

7 juli gepubliceerd op de website 

overheid. nl en in weekblad Huis aan Huis.

Ontheffingenbeleid 
autoluwe binnenstad 

Autoluwe binnenstad
Een aantrekkelijk en leefbaar verblijfsgebied

Het kruispunt Wortelhaven is een 

van de entrees die wordt aangepast.

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/wijwerkenaan.
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