
Graag wil ik de Raadsleden vragen om de verkeersspiegels weer terug te plaatsen bij de 
kruisingen Jan Gijzenkade met respectievelijk de Romeinenstraat, de Drussusstraat en 
de Germanenstraat.  
 
Deze zijn tijdens de herinrichting weg gehaald en nog niet terug geplaatst. Op dit 
moment kun je, komende vanuit genoemde straten, het verkeer op de Jan Gijzenkade 
niet goed zien aankomen. Met name tijdens de (ochtend en avond)spits, wanneer er veel 
auto's geparkeerd staan of veel verkeer is op de Jan Gijzenkade. Je moet dan met de auto 
voorbij de laatst geparkeerde auto de straat op rijden om verder dan 5 meter de Jan 
Gijzenkade op te kunnen kijken. Je staat dan met de neus van je auto al op het fietspad en 
kan het een levensgevaarlijke situatie opleveren. 
Aangezien het verkeer op de Jan Gijzenkade met 50 km per uur komt aanrijden, is dat 
naar de ervaring van bewoners onvoldoende zicht op aankomend verkeer.  
 
Er zijn bij ons inmiddels 16 meldingen bekend, waarop bij allemaal gereageerd is met 
hetzelfde antwoord: er is sprake van een 30 km weg en spiegels geven schijnveiligheid 
vanwege de bolling in de spiegel. Ook is via de politie terug gemeld dat er in de periode 
1-1-2014 tot en met 29-5-2018 6 verkeersongevallen hebben voorgedaan. Daarmee 
worden de kruisingen beoordeeld als veilig. Onze praktijk wijst echter anders uit.  
 
Wij als bewoners beoordelen  genoemde kruispunten als niet veilig, we hebben niet 
goed zicht op de weg en naar onze ervaring helpen de spiegels wel degelijk om 
aankomend verkeer op de Jan Gijzenkade te kunnen zien aankomen.  
 
Op 31 mei j.l. heeft een bewoner een opiniepeiling aangemaakt op de buurtapp 
Nextdoor. Hierbij wordt de vraag gesteld "Moeten de spiegels terug op de Jan 
Gijzenkade?" 98% van de 116 stemmen was het met deze stelling eens. (zie bijlage) 
 
We willen voorkomen dat er ongelukken gaan optreden als gevolg van slecht uitzicht op 
aankomend verkeer.  
 
Ons verzoek is daarom: wilt u de spiegels op genoemde kruispunten terugplaatsen? 
 
M van Steijn 


