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Aan Gemeente Haarlem 

Betreft autoluwe binnenstad

Wij hebben veel overlast van de palen voor ons huis in de Jansstraat 49.
Er komen zeker minder auto's na 11.00 uur door de straat, maar de auto’s, bestelbussen 
en vrachtwagens die na 11uur komen, stoppen allemaal voor ons huis, waardoor de 
intensiteit van het verkeer aanzienlijk is toegenomen. Dit veroorzaakt grote stress bij ons.

De meerderheid van de automobilisten heeft geen toegangspas en wij vragen ons dan 
ook af hoe zij binnen het autoluwe gebied kunnen komen. Er moet dus gebeld worden, 
wat veel lawaai en ophef veroorzaakt en gevaarlijke situaties met het andere verkeer 
oplevert.

Auto’s en grote vrachtwagens rijden nog zeer regelmatig door de Jansstraat en stoppen 
voor de paal. De trillingen van de lopende motoren laten onze ramen schudden en de 
uitstoot van uitlaatgassen baart ons grote zorgen.
Het streven om de luchtkwaliteit te verbeteren met de invoering van de autoluwe 
binnenstad lijkt ons zo dan ook niet haalbaar.

Taxi's en auto's komen vaak van de andere kant de Jansstraat in; ze stoppen dan voor de 
paal en veroorzaken zo een opstopping van het verkeer.

Waarom is er voor gekozen om de paal pal voor ons huis neer te zetten?
Dit is een uniek en historisch stukje Haarlem met de prachtige Janskerk en nu is het 
opeens een drukke verkeershalte geworden.
Voor zover wij weten zijn de palen nergens anders voor particuliere woningen geplaatst, 
maar voor publieke gebouwen.

Nu zijn er ook nog van die grote witte markeringen op de weg bij de palen aangebracht, 
voor de prachtig gerestaureerde Janskerk.
Dit is werkelijk geen gezicht en het is nergens voor nodig!!!

Wij hebben in 2014-16 aanzienlijk veel geïnvesteerd in de restauratie van ons 
monumentenpand. Is dit hoe wij worden beloond door de Gemeente Haarlem voor het 
herstellen van cultureel erfgoed? Wij zijn erg bezorgd dat deze verkeershalte nadelig is 
voor de waarde van de getroffen huizen.

De paal in de Jansstraat is volgens ons niet nodig. Het verkeer dat binnen wordt gelaten, 
zou kunnen doorstromen zonder paal. Camera’s kunnen auto’s en bestelwagens die 
tegen de verkeersrichting in rijden, controleren. Als er al een paal nodig is, zou u 
misschien een plek kunnen vinden waar omwonenden er geen last van hebben.

Wij hopen zeer dat onze zorgen gehoor vinden.

met vriendelijke groet
Danielle en Raja Venkataraman- Brenninkmeyer


