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Betreft: Verkeersproblematiek Leidsevaart, Haarlem 
Aansprakelijkstelling & oproep tot constructief overleg 

Geachte raadsleden, 

Door middel van deze brief introduceer ik mij als raadsman van de besloten vennootschap Martin 

Schilder Tankstations B.V., gevestigd aan de Smaragdweg 14 in Alkmaar. 

Cliënte exploiteert het 'OK Tankstation' aan de Leidsevaart 10 in Haarlem. De onderneming van 

cliënte richt zich op het verkoop van brandstof, shopverkoop en wasserette. Cliënte ziet zich vanaf 

31 augustus 2015 geconfronteerd met de afsluiting van de Leidsevaart ter hoogte van de BAVO-kerk. 

De afsluiting van de weg duurt - zo wordt aangekondigd - maar liefst tot en met 2 november 2015 

(!)• 

Voor het verkeer is een (onnavolgbare) omleiding ingesteld, waarbij automobilisten over de 

westelijke randweg worden geleid om de bedrijven aan de Leidsevaart (10) te bereiken. De 

omleiding vergt een autorit van ongeveer een kwartier. Het mag duidelijk zijn dat potentiële 

klanten van cliënte niet bereid zijn om een dergelijke omleiding te nemen. Cliënte ziet zich aldus 

ten gevolge van de wegafsluiting geconfronteerd met een omzetdaling van meer dan 25%. De schade 

die cliënte lijdt is hierdoor aanzienlijk. 

Cliënte wijst er op dat zij niet over de afsluiting is geïnformeerd door de gemeente, alsmede dat zij 
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niet in de gelegenheid is gesteld om haar visie op het geheel aan u kenbaar te maken. Na de 
afsluiting heeft de heer P. van Gelder, medewerker van cliënte, vrijwel direct contact gezocht met 
de gemeente om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het vorenstaande probleem. Helaas bleek 
dit niet mogelijk. Na herhaald aandringen van cliënte heeft uw Gemeente de aannemer, Dura 
Vermeer, contact laten opnemen met cliënte. 

Cliënte heeft vervolgens met de heer S. Hooghiemstra van Dura Vermeer besproken dat er 
alternatieven zijn waardoor haar schade - en de schade van de overige ondernemingen in de 
omgeving - In leder geval kan worden beperkt, in dat kader is er op gewezen dat een eenvoudige 
oplossing zou zijn om de Leidsevaart toch voor verkeer vanuit beide richtingen open te houden. Dit 
zal eenvoudig mogelijk zal zijn door verkeersregelaars in te zetten, of stoplichten te plaatsen. De 
heer Hooghiemstra heeft cliënte echter gisterenmiddag bericht dat dit voorstel van de hand wordt 
gewezen, alsmede dat er niet kan worden meegedacht aan een praktische oplossing. Cliënte heeft 
zich hierdoor genoodzaakt gezien om ondergetekende in te schakelen. 

Als gesteld lijdt cliënte schade door het afsluiten van de Leidsevaart. Het ligt op de weg van de 
gemeente om deze schade te voorkomen, althans in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. De 
huidige niet coöperatieve handelswijze van de gemeente getuigt hier niet van. Namens cliënte stel 
ik de gemeente Haarlem uitdrukkelijk aansprakelijk voor de schade die cliënte reeds heeft geleden 
en nog zal lijden. 

Ik verzoek en zonodig sommeer u om uiterlijk dinsdag 22 september 2015 om 10:00 uur te 
bevestigen dat de gemeente de aansprakelijkheid erkent en de schade van cliënte zal vergoeden. 
Tevens sommeer ik de gemeente om uiterlijk morgen, vrijdag 18 september 2015, contact op te 
nemen met ondergetekende om voor begin volgende week een afspraak in te plannen tussen cliënte 
en de gemeente. Doel van dit overleg zal zijn om alsnog te zoeken naar een oplossing waarbij de 
schade van cliënte zoveel mogelijk wordt beperkt. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke 
oplossing - gelet op de schade die cliënte dagelijks lijdt - op de korst mogelijke termijn dient te 
worden gerealiseerd. 

Namens cliënte behoud Ik mij alle rechten voor, waaronder het recht om de bestuursrechter te 
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. 
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Om een gerede ontvangst te bewerkstelligen zond ik deze brief per gewone post, per aangetekende 

post en per e-mail. De brief wordt voorts verstuurd naar de Gemeenteraad en naar het College van 

Burgemeester & Wethouders. 

Hoogachtetld, 
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