
Geachte raadsleden, 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de ontstane situatie op de Jan Gijze kade tussen de 

Rijksstraatweg en de Vondelweg. 

Door het weghalen van de verkeersspiegels bij de uitritten van de Germanenstraat, Drususstraat en 

de Romeinenstraat is naar mijn idee een redelijk overzichtelijke situatie dusdanig verslechter dat 

deze in mijn ogen onveilig is geworden. Helaas hebben meerder mailwisseling niet geleid tot een 

bevredigend antwoord. De argumenten zoals geleverd vanuit de beantwoordend gemeente-

medewerkers zijn naar mijn idee niet de gehele waarheid of doen geen recht aan de gecreëerde 

situatie. 

 

Na het weghalen van de spiegels is de volgende situatie verslechtert. Bij het uitrijden van de wijk 

naar de Jan Gijze Kade is er geen goed overzicht op de T kruisingen.  

Rede hiervoor is: 

-Op de doorgetrokken stoep geparkeerde auto’s, Geparkeerde busjes op de hoek, de flauwe bocht in 

de weg die allemaal het zicht belemmeren. 

-Doordat de stoep doorgetrokken is word de echte bocht de Jan Gijze kade op pas gemaakt op het 

moment dat ook daadwerkelijk de Jan Gijze kade op gereden worden.  Voorheen kon men vanuit de 

zijstraat al licht insturen wat al weer een ander beeld gaf. 

De jan Gijze kade is 50KM/u en hier wordt als het kan regelmatig harder gereden. 

-Het is mij nu al meerdere keren overkomen dat ik half de Jan Gijze kade op moet rijden om wat te 

kunnen zien en dat er een auto met hoge snelheid van de vondelweg af aan komt rijden. Of ik moet 

heel snel in zijn achteruit (als er niemand achter mij staat of ik moet heel veel gas bijgeven om de 

auto proberen voor te blijven. Laat staan als er onverwacht fietser op het fietspad rijden die dan voor 

mij uit moeten wijken met voor hun achterop komend verkeer. 

 

Argumenten voor weghalen zijn: 

-Kosten van herstel (mijn vraag zijn deze niet gestegen sinds de nieuwe indeling en heeft dit ook niet 

te maken met de plaatsing van de vuilcontainers valk bij de spiegel) 

-Schijnheiligheid (mijn vraag is een waarschuwing van te voren krijgen een schijnveiligheid in auto’s 

gebruiken wij ook spiegels als indicator voor achteropkomend verkeer. 

-Ongelukken onderzoek van 2014-2017 toont geen rede voor plaatsen spiegels (toen stonden er 

spiegels dus deze hebben juist aan deze situatie bij gedragen.) 

 

Inmiddels is hier al zoveel over te doen geweest vanuit de wijk en op andere platforms dat de 

reacties die hierop gegeven moeten worden al meer kosten maken als het herplaatsen van deze 

spiegels. 

Er schijnt een locatiebezoek te zijn geweest. Dit heb ik achteraf begrepen. Graag wil ik u of een 

vertegenwoordiger nogmaals uitnodigen om op locatie te komen kijken op drukke momenten van de 

dag maar ook juist stille momenten. Zodat u zelf kunt ervaren wat de onhandig geparkeerde auto’s 

en het harde rijden op de Jan Gijze kade voor vervelende situaties kan leveren. 

Ik houd niet van dreigtaal en ben van mening dat argumenten beter zijn maar in dit geval hoop ik niet 

dat door de nieuwe situatie ernstige ongelukken meer op de loer liggen al ben ik bang van wel. 

Met vriendelijke groet , 

Sander Uitendaal bewoner van Clovisstraat 


