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College van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

Geachte lezer(es). 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 12 september j l had ik een fietsongeval met het 
volgende resultaat: een gebroken heup. 
Hoe komt dat, zult u zich afvragen. Nu het volgende is gebeurd. Ik reed met mijn fiets op de 
Prinsenbolwerk. Bij het stoplicht moest ik links af, de Spaamdamseweg op. Het stoplicht stond op 
groen en bij dat stoplicht mogen alle fietsers tegelijk.( Van 4 kanten dus!) Ik kwam dus aanrijden 
om links af te slaan,moest goed opletten om andere fietsers niet te belemmeren. Daardoor zag ik het 
paaltje niet,bij het begin van het fietspad. Even later botste ik dus op dat rode paaltje en vloog ik 
door de lucht met het bovengenoemde resultaat. 

Hierbij verzoek ik u het volgende: 
le :Verander de stoplichten voor fietsers daar. Zet er 2 tegelijk op groen en daarna de andere 2. 
2e: Of, nog beter, haal dat rode paaltje weg. Het paaltje is wel rood, maar erg laag. En vanuitje 
fietshouding zie dat paaltje niet en al helemaal niet in zo'n drukke fietsverkeerssituatie. 

Ik hoop, dat u een van deze maatregelen zult nemen, zodat niet meer 
mensen tegen dat paaltje botsen en daardoor voor enige tijd behoorlijk zijn uitgeschakeld. 

Met vriendelijke groeten, | . 

Marian Mutter 

IA, 

ste auteur 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
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