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Geachte heer, mevrouw, 

 

Leiden werkt aan een groene, leefbare en vitale binnenstad door uitvoering van een aantal 

maatregelen uit de Agenda Autoluwe Binnenstad. Een van de maatregelen is het afsluiten van 

de Langebrug voor doorgaand verkeer. Het verkeersbesluit voor de afsluiting ligt vanaf 30 

september ter inzage. Tegelijkertijd werken we aan beleid voor ontheffingen. In deze brief 

vertellen wij u meer over de achtergrond, het verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid.  

 

Waarom afsluiting 

De Langebrug is een smalle historische straat die niet geschikt is voor veel 

verkeersbewegingen. Fietsers en auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren en de stoep is op 

verschillende plekken te smal om goed over te kunnen lopen. Naast bestemmingsverkeer wordt 

de Langebrug ook door autoverkeer gebruikt als doorgaande route door de binnenstad. Als we 

de Langebrug afsluiten voor doorgaand verkeer vergroten we de verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in de straat. We wilden dit doen met een paaltje tussen de Mooi Japiksteeg en de 

Schoolsteeg. Bewoners en ondernemers uit de buurt gaven aan dat een afsluiting met een 

paaltje zou leiden tot veel omrijdbewegingen. Daarom willen we nu de afsluiting uitvoeren met 

een camera die kentekens registreert. Daarmee kunnen we doorgaand autoverkeer op de 

Langebrug weren, terwijl bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk de straat wel kunnen 

blijven gebruiken. Zo neemt het aantal verkeersbewegingen af en wordt de verkeersveiligheid 

voor de fietsers en voetgangers vergroot. Om het aantal verkeersbewegingen en de overlast van 

zwaar vrachtverkeer te meten, hebben we dit voorjaar tellingen en trillingsmetingen gedaan. We 

doen na de afsluiting opnieuw tellingen en metingen om de maatregel te controleren. 

 

Verkeersbesluit Langebrug 

Om de afsluiting mogelijk te maken moeten wij een verkeersbesluit nemen. Het verkeersbesluit 

afsluiting Langebrug ligt zes weken ter inzage, van 30 september tot en met 11 november. Het 

besluit staat dan op www.officielebekendmakingen.nl en is te vinden door ‘Verkeersbesluit 

Langebrug Leiden’ te typen bij ‘zoeken op’. Ook kunt u in het Stadskantoor een papieren versie 

van het verkeersbesluit inzien. In deze periode kunt u uw eventuele zienswijze indienen. De 

gemeente zal op de binnengekomen zienswijzen reageren en het besluit waar nodig aanpassen. 

Daarna publiceren we het definitieve verkeersbesluit en volgt een periode van  6 weken voor het 

indienen van bezwaren.  

 
Ontheffingenbeleid 

Tegelijk met het verkeersbesluit ligt het beleid voor ontheffingen voor ter besluitvorming bij het 

college. Met dit beleid kunnen ondernemers en bewoners van de Pieterswijk (zie bijlage 1) een 

ontheffing aanvragen voor de afsluiting. Dit betekent dat per adres twee ontheffingen kunnen 

worden verkregen tegen het reguliere tarief. Ook zonder ontheffing blijven alle adressen 

bereikbaar. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 

Gevolg bereikbaarheid  

Heeft u een ontheffing, dan blijft de wijk voor u met de auto bereikbaar zoals nu ook het geval is. 

U kunt over de Langebrug rijden, ook langs de camera ter hoogte van de Mooi Japiksteeg-

Schoolsteeg. Wie geen ontheffing heeft mag vanaf Langebrug zuid niet meer langs de afsluiting 

rijden en moet via de Pieterskerkgracht de wijk weer verlaten. Om dat mogelijk te maken wordt 

het éénrichtingsverkeer in de Nieuwsteeg omgedraaid (zie de oranje pijlen in bijlage 2). Als u 

zonder ontheffing het noordelijk deel van het Rapenburg, de Papengracht of de Houtstraat wilt 

bereiken, dan kunt u via het Noordeinde aan- en afrijden. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - 

keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anton den Engelse 

Projectmanager, gemeente Leiden 

a.den.engelse@leiden.nl 

 

Bijlagen: 

1. Kaartje gebied bewoners en ondernemers die voor een ontheffing in aanmerking komen; 

2. Routingskaartje huidige en toekomstige situatie 
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