
Aan de gemeenteraad van Haarlem 

Haarlem 6 januari 2015 

Geachte gemeenteraad, 

in de krant las ik dat de verkeerslichten aan de Vondelweg opgeheven gaan 
worden bij wijze van bezuinigingsmaatregel. Ik belde er over naar de 
gemeente en hoorde daar dat dat een besluit is dat al in 2012 genomen is, 
en waar dus niet meer over gediscussieerd kan worden. 
Ik herinner mij dat er al eens sprake van was, dat er toen protesten geweest 
zijn en dat het idee toen overgewaaid was. Zo dacht ik althans. Niet dus. 

Dit is een buitengewoon slechte maatregel voor mij en voor andere mensen 
uit de buurt, bijvoorbeeld mijn buurman die met 1 kind in de kinderwagen en 
1 kind aan de hand zijn wandelingetje naar de Hekslootpolder maakt. Ziet u 
het voor zich? Hij zal het wel uit zijn hoofd laten, zien de kinderen helemaal 
geen natuur meer. Of de mevrouw die de hond uitlaat met de scootmobiel, 
nu nog redelijk veilig door het stoplicht. Ziet u het voor zich? 
Zelf steek ik 's morgens om een uur of zeven, in de winter later als het later 
licht is, de Vondelweg over met mijn fiets om naar mijn tuintje te gaan. Ik sta 
voor het stoplicht meestal anderhalve minuut te wachten, want het 
autoverkeer wordt er gekoesterd, ik sta ondertussen fijnstof en uitlaatgassen In 
te ademen, maar nou ja, ik sta er in elk geval in de wetenschap dat het licht 
groen gaat worden, en dat, als ik goed uitkijk, niet iedereen kent de kleur 
rood uit zijn hoofd, veilig over kan. 
Ais er geen verkeerslichten meer staan zal het effect zijn dat de auto's nog 
harder gaan rijden dan ze nu al doen, (vaak boven de limiet), er zijn immers 
geen belemmeringen meer, en hoe een mens, zeker in de spits, nog aan de 
overkant komt is een open vraag. 
Misschien komen er zebrastrepen, maar of die helpen tegen de 
aanstormende meute is zeer de vraag, het zal zeker buitengewoon onveilig 
worden. In Amsterdam ken ik al jaren plekken waar ze de zebrastrepen net zo 
goed weg kunnen laten omdat er toch geen mens voor stopt. 

Veiligheid is toch een kerntaak van de gemeente???????? 

Ik doe met deze brief nog een poging om de gemeenteraad tot inkeer te 
laten komen. 

Met vriendelijke groeten, 
Dick Kortekaas 
Reigerstraat 111 
2025XC Haarl 
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