
 
Geachte voorzitter ,  wethouder en raadsleden van de commissie Beheer,  
 

Mijn naam is Raymond Landwehr Johann; ik ben een bewoner van de wijk Dietsveld in Haarlem Noord. 
 
Al jaren stonden er tot, grote tevredenheid van de wijk, spiegels op de Jan Gijzenkade ter hoogte van de 3 
straten die uitkwamen op de kade. Toen 1 van de spiegels kapot was gegaan, heeft de gemeente tot onze 
verbijstering besloten om álle spiegels weg te halen, in plaats van die ene spiegel te vervangen. Ik en met 
mij veel andere bewoners van de wijk,  missen de verwijderde spiegels nog elke dag!  
 
Sinds die verwijderd zijn, is het namelijk een stuk lástiger om vanuit de wijk de Jan Gijzenkade op te 
rijden, zonder een gevaarlijke situatie te creëren. “Op goed geluk….” denk ik elke keer, als ik naar voren 
rij, de kade op. Het tegemoetkomende verkeer van met name links, is niet goed zichtbaar door de 
geparkeerde auto´s. Regelmatig staan daar busjes of grote auto´s, maar ook rijdt het verkeer soms veel te 
hard over de kade. Om wél goed zicht te krijgen, moet je met de neus van je auto al een stuk het fietspad 
op rijden, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Nu is het ´s avonds nog licht, maar ik voorzie nog meer 
problemen, als het van de winter al donker is tijdens de spits. En dan denk ik niet alleen aan auto 
ongelukken, maar zeker ook aan ouders met kleine kinderen op de fiets of scholieren op weg naar 
school…. 
 
Dat het enorm leeft in de wijk, blijkt wel uit de vele oproepen via de app Nextdoor en ook de enquête die 
daarop gehouden is:  van de 121 deelnemers wil maar liefst 98% de spiegels terug. Ook de net gestarte 
handtekeningenaktie is al meer dan 130x ondertekend. Vele bewoners hebben via de website van de 
gemeente melding gedaan en kregen verschillende antwoorden o.a. : 
- dat de bolle spiegels onveilig zijn volgens een onderzoek  
- dat er weinig ongelukken zijn gebeurd de afgelopen jaren….. (tja, toen stonden de spiegels er dus!!)  
- en ook dat het zicht bij de uitritten verbeterd is na de herinrichting, waardoor de spiegels dus overbodig 

zijn…. 
Allemaal argumenten die ik als bewoner én gebruiker van deze wegen héél anders ervaar.  
Want met de herinrichting van de Jan Gijzenkade (die overigens prachtig is geworden), is de rijbaan 
smaller geworden en staan ook de parkeervakken dichter bij de uitritten, waardoor het zicht is 
verslechterd ten opzichte van de oude situatie. En in de oude situatie hadden we nog de spiegels. 
 
Bolle spiegels geven een vertekend beeld: dus SCHIJNveiligheid, staat in een rapport beschreven. Maar 
helemaal geen zicht hebben, lijkt me GEEN veiligheid. Is daar geen oplossing voor: bijvoorbeeld een 
bordje onder de spiegel plaatsen met een waarschuwing, of iets dergelijks. Laten we alsjeblieft in 
oplossingen denken! Het overgrote deel van de bewoners geeft aan, dat ze de situatie nu ècht onveilig 
vinden, en dat zou toch een belangrijk signaal voor de gemeente moeten zijn!  
 
Ik nodig u graag uit om samen met mij in de ochtendspits met de auto vanuit een van de zijstraten de Jan 
Gijzenkade op te rijden. Pas dán kunt u zélf ervaren én beoordelen of dit veilig is of niet! 
 
(Mijn verzoek is dus of de spiegels op alle 3 de uitvalswegen teruggezet kunnen worden, zodat we weer 
veilig de wijk uit kunnen komen en ook de fietsers met een gerust hart over het fietspad kunnen rijden. ) 
 
Dank u wel voor uw aandacht. 
  



Foto´s om te laten zien hoe het zicht naar links is van een bestuurder in een auto, die met de neus van de auto NIET 

op het fietspad staat: 

 

   

 

    

 

                             

regelmatig staan er busjes of zelfs 

vrachtauto´s geparkeerd die het zicht 

nog meer hinderen 

Deze foto is gemaakt met de neus al 

deels op het fietspad . Een gevaarlijke 

situatie en het zicht is nog niet optimaal 


