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Onderwerp:
Ongeval na aanrijding bij kruising Kick Smitweg en
Oudeweg op 10 mei 2019
Geachte dames en heren van de Raad,
Hierbij schrijf ik u over een ongeval waar mijn kind op
vrijdag 10 mei 2019 slachtoffer is geworden door een
aanrijding met een auto ter plaatse van de kruising Kick
Smitweg en Oudeweg in Haarlem.
Op deze dag ging ik rond 15:15uur mijn kinderen ophalen
van school (Basisschool de Kring, Parklaan) om vervolgens
naar huis te lopen. Nadat wij de brug waren overgestoken
over het Spaarne moesten wij nog een keer oversteken
over de grote weg bij de 1e voetgangersoversteekplaats né
de brug. Mijn zoon Sebastiaan van 9 jaar had hier een
groen licht en stak daarom over, echter toen hij ter plaatse
van de middelste rijstrook van die weghelft was zag ik een
auto in mijn ooghoek die zijn richting op kwam rijden. In
een fractie van een seconde riep ik hem (Sebastiaan pas
op!!!). De auto, die nog redelijk snel reed, raakte mijn zoon
aan de zijkant. Hij was gevallen en moest veel huilen. De
auto die de aanrijding had veroorzaakt reed nog door tot
het volgende stoplicht en even was ik bang dat deze door
zou rijden. Uiteindelijk is dit niet gebeurd en stapte na een
tijdje eerst de bijrijder uit en vervolgens de bestuurder van
de auto zelf. Politie en ambulance waren na enige tijd ter
plaatse om mijn zoon te helpen en om onze verklaringen
af te nemen. De bestuurder van de auto heeft toegegeven

dat deze door rood licht is gereden. Sebastiaan heeft héél
veel geluk gehad en is er met de schrik en een schaafwond
aan zijn enkel vanaf gekomen. Één seconde eerder of later
en het had veel erger kunnen zijn.
Natuurlijk ben ik en heel veel mensen om ons heen heel
erg geschrokken van deze gehele situatie. Zijn
voetgangerslicht was immers groen en de auto is dus
doorgereden door rood! lk weet dat dit een heel gevaarlijk
kruispunt is en dat er wel vaker auto's zijn die net nog even
doorrijden en nu ging dat dus fout! Deze kruising mag je
gerust zéér verkeersonveilig noemen en het is wachten op
het volgende ongeluk maar we kunnen er misschien ook
iets aan doen zodat dit niet meer gebeurd.
Zoals u wellicht weet staat dit kruispunt bekend, volgens
NH Nieuws, als het gevaarlijkste kruispunt van Noord
Holland. Als u op het internet zoekt naar "gevaarlijkste
kruispunt noord holland" dan komt u meteen op meerdere
zoekresultaten waarin de kruising Kick Smitweg en
Oudeweg in Haarlem veelal centraal staat. Één van deze
doorverwijslinks is van de website NH Nieuws. De
bijgaande websitelink brengt u naar dat artikel wat is
gepubliceerd op 15 april van dit jaar.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/244067/kruispunt-inhaarlem-gevaarliikste-van-noord-hollandvolgensverkeersmeldpunt
Ondertussen zijn er al een paar maanden voorbij gegaan
dat dit zich heeft voorgedaan maar, ikzelf wonende aan de
oudeweg en relatief dichtbij de brug / kruising waar het
toen fout is gegaan is heb in die tussentijd nog zeer vaak de
sirene van Ambulance of politie mogen horen.
Moeten we wachten totdat het een keer erg fout gaat
met jong of oud? Stel voor dat het om uw eigen
kinderen gaat of een andere bekende van u wellicht.

Dan wil u toch ook dat dit probleem zo snel mogelijk
opgelost gaat worden?! lk denk zelf dat er globaal
meerdere aanpassingen nodig zijn om deze situatie te
verbeteren.
Enkele ideeën:

•
•
•

•
•

Weghalen van de gevaarlijke oversteekplaats /
kruising.
Zebrapad maken op de weg want op dit moment
zijn het alleen maar strepen Flitspaal plaatsen
voor door rood rijders (zichtbaar).
De verkeersdrukte enorm reduceren want op dit
moment is het op de Oudeweg één grote
verkeersslagader die verder moet op kleine
adertjes richting onder andere het centrum. De
verkeerssituatie kan het gewoon niet aan waardoor
vanzelf de onveilige situatie ontstaat.
Meer
verspreiden van de toestroom van het instromend
en uitstromend verkeer! Verbreed bijvoorbeeld de
Amsterdamse straatweg weer. Ikzelf heb nooit
begrepen waarom dit überhaupt is versmalt.
Sluit het spoorweg viaduct zodat verkeer vanuit de
Amsterdamse straatweg niet meer richting
Oudeweg kan rijden.
Verbreed de brug zodat ook hier meer verkeer
langs kan gaan.

•

•

Plaats informatieborden voor verkeer waarop
aangegeven kan worden dat als ze een andere
route nemen dat ze dan minder in de file hoeven te
staan en sneller op hun plek van bestemming
kunnen zijn.
Demotiveer autoverkeer om allemaal langs de
Oudeweg te rijden!

Daar komt dan ook nog bij dat vanaf volgend jaar er weer
formule 1 geracet gaat worden op het circuit van
Zandvoort. lk kan me voorstellen dat ook hierdoor de
verkeersdrukte enorm gaat toenemen wat resulteert in
nog meer filevorming op de toch al drukke Oudeweg en
een nog grotere verkeersonveilige situatie. En denk eens
aan het milieu!! Dus handel nu! Nu het nog kan!
Nu het nog kan zodat we weer beter de veiligheid kunnen
waarborgen van onze bekenden, familie en onze kinderen.

H vd Lubbe

