
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Ik ben woonachtig aan het Batavierenplantsoen en rijd bijna dagelijks vanuit de 
Romeinenstraat of de Drususstraat naar de Jan Gijzenkade: een relatief drukke staat, die 
met name in de ochtend en kort voordat de scholen beginnen erg druk kan zijn. Veel jonge 
fietsers maken daarom dagelijks gebruik van de Jan Gijzenkade om hun weg naar de 
verschillende scholen in Haarlem en omgeving te vinden. 
 
Enige tijd geleden zijn de verkeers-observatiespiegels aan de Jan Gijzenkade verwijderd. 
Deze spiegels stelden automobilisten en andere verkeersdeelnemers vanuit de verschillende 
dwarsstraten in staat om op een veilige en overzichtelijke manier in te voegen.  
 
De Jan Gijzenkade heeft alleen aan de huizenzijde parkeermogelijkheden voor haar 
bewoners en omwonenden. De parkeervelden zijn daarom meestal vol geparkeerd. Hierdoor 
is het voor invoegende verkeersdeelnemers op de hoeken van de dwarsstraten praktisch 
onmogelijk om goed zicht op het aankomende verkeer vanaf de Jan Gijzenkade te hebben. 
De inmiddels verwijderde verkeers-observatiespiegels zorgden voor een veiligere 
verkeerssituatie, doordat ze invoegende verkeersdeelnemers in staat stelden om het 
aankomende verkeer veilig en op tijd te signaleren. 
 
Het is mij onduidelijk, waarom de gemeente Haarlem een verbetering van de 
verkeersveiligheid terug zou willen draaien. De Jan Gijzenkade is na de renovatie in 2017 
erg mooi geworden. Echter, de parkeervelden aan de huizenzijde die tot aan de hoeken van 
de genoemde dwarsstraten zijn doorgetrokken, zorgen voor een uiterst onveilige situatie. 
 
Ik begrijp dat de beschreven spiegels regelmatig door vuilniswagens werden geraakt, terwijl 
ze de op de Jan Gijzenkade geplaatste vuilcontainers probeerden te legen. Ongetwijfeld zijn 
er de afgelopen jaren ook momenten geweest, waarop vandaliserende lastpakken meenden 
de ingestelde hoek van de spiegels te kunnen verstellen. Allemaal nare en lastige situaties 
die een verwijdering mijns inziens niet rechtvaardigen. 
 
Ik maak regelmatig een 'bijna-ongeluk' mee, doordat het zicht op de Jan Gijzenkade vanuit 
de dwarsstraten gewoon niet veilig is. Dit is een onacceptabele situatie die, mits er niet snel 
wordt ingegrepen en nieuwe spiegels worden geplaatst, ongetwijfeld op korte termijn tot 
ongelukken zal leiden. 
 
Vorige week, is er in de Romeinenstraat een spelend meisje door een auto aangereden. 
Deze situatie had weliswaar niets met de spiegels op de Jan Gijzenkade te maken, maar liet 
echter wel zien dat goede zichtbaarheid in het verkeer nog steeds een van de belangrijkste 
voorkomende aspecten is om ongelukken te vermijden. Als medebewoner van deze mooie 
wijk zie ik het als mijn persoonlijke plicht om de verantwoordelijke bestuurders in de 
gemeente te verzoeken de verwijderde verkeers-observatiespiegels terug te plaatsen. 
 
De Jan Gijzendake is mede dankzij steun van de gemeente uiteindelijk erg mooi geworden. 
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat ze ook erg veilig wordt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
W Metz 
 


