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Gemeenteraad 
en Bollemanssteeg
De gemeenteraad heeft het uitvoerings

plan besproken. Er was speciale 

aandacht voor de omgeving van de 

Bollemanssteeg. Bewoners maakten 

zich zorgen over een mogelijke invoering 

van tweerichtingsverkeer om zo de 

Kleine Kerkstraat autoluw te kunnen 

maken. Inmiddels is met bewoners en 

de gemeenteraad afgesproken dat we nu 

geen aanpassingen doen in de rijrichting 

van de Bollemanssteeg. We blijven 

hierover in overleg met de buurt.

Monitoring
In de vorige nieuwsbrief hebben we 

uitgelegd dat we het verkeer in het 

toekomstige autoluwe deel van de 

binnenstad gaan monitoren. Zo kunnen 

we meten wat het effect van de 

maatregelen is en hoe we de situatie 

waar mogelijk kunnen verbeteren. 

Met de monitoring zijn we inmiddels 

begonnen. U heeft vast de zogenoemde 

telslangen op de straat gezien op 

verschillende plekken in de binnenstad. 

Deze telslangen meten (tellen) 

de hoeveelheid verkeer.

Verkeersbesluit 
genomen
Om het noordwestelijke deel van 

de binnenstad autoluw te maken 

was een verkeersbesluit nodig. 

Hierop is geen bezwaar of beroep 

aangetekend. Voor de aanpassing 

bij de VoorstreekWortelhaven 

komt een apart verkeersbesluit. 

Dit verkeersbesluit wordt binnenkort 

gepubliceerd op www.overheid. nl 

en opgenomen in weekblad  

Huis aan Huis. 

Stappen

Autoluwe binnenstad
Een aantrekkelijk en leefbaar verblijfsgebied

Op verschillende plekken in de binnenstad 

liggen telslangen om het verkeer te monitoren.

In de laatste nieuwsbrief 
informeerden wij u over 
het uitvoeringsplan voor 
het autoluw maken van 
het noordwestelijke 
deel van de binnenstad. 
Het is de bedoeling dat 
de eerste onderdelen 
voor het autoluw maken 
deze zomer worden 
uitgevoerd. Inmiddels 
zijn al veel stappen 
gezet. Daarover leest u 
in deze nieuwsbrief.

http://www.overheid.nl
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Meer  
informatie, 
vragen en  
digitale 
nieuwsbrief
Heeft u vragen over autoluwe 

binnenstad? Stel ze via het emailadres 

autoluwebinnenstad@leeuwarden. nl. 

Dan nemen wij contact met u op. 

Of maken we een afspraak voor 

een gesprek. Via dit emailadres 

kunt u zich ook opgeven voor de 

digitale nieuwsbrief. 

Algemene informatie 

over het project vindt u op:  

www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.

Ontwerpen ingangen 
autoluwe gebied
Stedenbouwkundigen van de gemeente 

zijn bezig met de ontwerpen voor de 

ingangen van het autoluwe gebied. 

Voor gemotoriseerd verkeer moet het 

namelijk op straat duidelijk zijn dat zij 

niet zomaar het gebied in kunnen rijden. 

Dit gebeurt niet alleen met verkeers

borden, maar ook met kleine ingrepen 

in de inrichting van de openbare ruimte. 

Denk bijvoorbeeld aan het door laten 

lopen van een stoep of trottoirband. 

Zodra de ontwerpen klaar zijn, 

informeren wij u. Het is de bedoeling 

dat de aanpassingen aan de ingangen 

gedurende deze zomer plaatsvinden.

Ontheffingenbeleid
Bewoners en ondernemers in het 

autoluwe deel van de binnenstad moeten 

straks met de auto bij hun woning en 

pand kunnen blijven komen. Daarvoor 

is een ontheffing nodig. Hiervoor maakt 

de gemeente een ontheffingenbeleid 

waarin staat omschreven hoe dit werkt 

en wat de spelregels zijn. We verwachten 

dat het ontheffingenbeleid in juli klaar 

is. Dan informeren wij u ook hoe de 

ontheffingen voor u als bewoner en 

ondernemer worden geregeld en wat wij 

van u nodig hebben om de ontheffingen 

goed te registreren. Uiteraard krijgt u in 

de zomermaanden voldoende tijd om 

de ontheffing aan te vragen.

Er zijn al veel stappen gezet. 

En in de vakantieperiode doen 

we nog veel voorbereidende 

werkzaamheden. Denk aan het regelen 

en beoordelen van de ontheffingen 

en de inrichting van de entrees. 

We streven ernaar dat de maatregelen 

voor het autoluwe noordwestelijke 

deel van de binnenstad in de tweede 

helft van september klaar zijn. Dat is 

aan het einde van de zomer en ook 

meteen het start moment van een 

autoluwe binnenstad.

Planning

 
“Samen  
maken we  
de binnenstad 
nog mooier!”

Wethouder  
verkeer en  
binnenstad, 
Friso Douwstra:

“Goed dat we door kunnen gaan met 

autoluwe binnenstad. Samen maken 

we de binnenstad nóg mooier dan 

dat deze al is!

Maar we zijn er nog niet. Bij het 

autoluw maken van een binnenstad 

moeten veel zaken geregeld worden. 

Dat bleek afgelopen periode wel en 

leest u in deze nieuwsbrief. Ook in 

de zomerperiode ziet u diverse 

ontwikkelingen. We willen elke stap 

zorgvuldig zetten. Daarom is de echte 

harde invoer van het autoluwe deel van 

binnenstad aan het einde van de zomer, 

in de tweede helft van september.

Ik zie dat er veel draagvlak is voor 

een autoluwe binnenstad. Ik merk 

ook dat er veel vragen zijn. Goede en 

terechte vragen. De afgelopen maanden 

hebben collega’s van de gemeente en 

ik gesprekken daarover gevoerd met 

bewoners en ondernemers. En hebben 

we maatwerk kunnen bieden voor 

situaties die u onder onze aandacht 

bracht. Heeft u vragen, of wil u een 

situatie voor autoluwe binnenstad 

bespreken? Neem dan contact op 

met de gemeente.”
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