
Beste mensen van de Gemeenteraad, 

 

Ik weet dat jullie een belangrijk besluit gaan nemen omtrent de visie Haarlem Zuid West. 

Ik wil heel graag dat jullie het volgende weten. Elke dag rijd ik naar mijn werk. Helaas met de auto 

omdat ik op te veel plaatsen kom waar OV niet komt. Onlangs moest ik iets later weg en reed ik weer 

in de spits. De Pijlslaan die overgaat in de Schouwtjeslaan is dan heel erg druk met auto’s, 

vrachtwagens EN fietsers. Dit zijn voor het overgrote deel schoolgaande kinderen. Kinderen schatten 

de gevaren niet altijd goed in en steken soms zo maar over. Zo ook een paar dagen terug. Gelukkig 

kon ik op tijd remmen vlak bij de kruising over de Schouwtjesbrug, was ik iets te laat geweest dan 

had er zo maar een kind onder mijn auto gelegen. Dit is mijn grootste nachtmerrie. Stel er is een 

chauffeur die net even slecht geslapen heeft en te laat remt. Ik moet er niet aan denken maar met 

deze overbelasting op de wegen is de kans op een ongeluk zeer groot. Dit wordt alleen maar groter 

wanneer er meer bewoners en auto’s bij komen. 

 

Ik vermijd de spits zo veel mogelijk maar ontkom er soms niet aan. Van de Randweg naar Haarlem 

oost richting de A9 kost zeker nu in november al vaak 30 minuten. 30 gevaarlijke minuten. En al dat 

verkeer moet over de Paviljoenslaan naar een 2 baansweg. 

 

In Amsterdam zijn er kruispunten die in de ochtend en in de middag volledig vast staan, met 

geïrriteerde chauffeurs tot gevolg, wat weer tot gevaarlijk situaties leidt. Ook Haarlem wordt nu al 

steeds drukker, maar tegen welke prijs. Een ongeluk zit in een klein hoekje zoals u in de eerste alinea 

heeft kunnen lezen. Verkeersveiligheidmaatregelen helpen hier maar heel weinig. Dit heeft te maken 

met een overbelast wegennet! 

 

Ik begrijp dat de raad auto rijden wil ontmoedigen. Maar helaas zit het OV ook vol en mensen zijn 

niet zo snel uit hun auto te krijgen. Wilt u een groot percentage mensen uit de auto krijgen dan 

dienst het OV significant uitgebreid te worden want de treinen en bussen zitten nu in de spit 

overvol!! Onlangs was ik in een wijk in Zaandam en in Amsterdam met veel sociale huurbouw. En wat 

blijkt ook daar heeft bijna iedereen een auto.  

 

Er is heel weinig groen in Haarlem en wat blijkt uit uw plannen is dat u zelfs een klein grasveldje wilt 

opofferen vlak baar Haarlem Hoog waar veel kinderen spelen en mensen elkaar ontmoeten met hun 

honden. Onbegrijpelijk dat u plannen heeft om groen op te offeren en zo veel mensen op een kluitje 

wilt gaan laten wonen.  

 

Ik weet dat de provincie Noord Holland veel druk uitoefent om wonen extra te bouwen in de steden, 

maar deze plannen ontwrichten onze mooie stad. Bouw de huizen aan de rand van de stad of ga in 

overleg met Vijf Huizen of Badhoevedorp en zorg dat daar huizen extra gebouwd kunnen worden.  

 



Iedereen die ik spreek in de straat is teleurgesteld in de politiek omdat ze met deze plannen komen. 

Het vertrouwen is kompleet weg. Er zijn enquêtes geweest en er is ingesproken en toch lijkt het er op 

dat u uw plannen wilt doorzetten, ook ondanks de al eerder aangegeven gevaarlijke situaties. Onze 

kinderen zijn ons dierbaar. Ik hoop dat u dat mee wilt nemen in uw wijsheid als u een besluit gaat 

nemen en op die manier weer iets van het vertrouwen kan terug winnen wat nu weg is.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter van Bergen 

Bezorgde en betrokken bewoner uit Haarlem,  


