
Haarlem, 1 april 2021 

Geachte voorzitter en gewaardeerde leden van de Commissie Samenleving, 

Op 1 april worden mensen in het ootje genomen. Trap er niet in is de levensles. 

Is de door HLC voorgestelde turnhal een 1 aprilgrap? Het lijkt er wel op. Moeten de verenigde 

stakeholders bijten in het voor hun neus hangende lokaas? 

We hebben het college een gezamenlijke brief gestuurd met het herhaalde verzoek om een 

gesprek. U heeft de brief gezien en een lijst met argumenten waarom we teleurgesteld zijn. 

Nee, geen grap, we zijn oprecht teleurgesteld, maar blijven geloven in kansen. Voor het 

sportpark Pim Mulier, voor de Provincie Noord-Hollandhal, voor Kinheim/DSS, de Backstop, 

het Mendelcollege, een buurtenergiehub, een tiny forest en direct omwonenden. 

Na de vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie, wachten we al anderhalf jaar op de beloofde 

Ontwikkelstrategie. Waar blijft die? De vastgestelde SOR 2040 wordt met voeten getreden. 

Waarom staat dat nergens? Het vastgestelde bestemmingsplan wordt genegeerd. Dit voorstel 

valt buiten elk criterium om het af te kunnen doen met een kruimelprocedure. 

De echte technische haalbaarheid is nooit onderzocht. HLC duikt direct in een geheime 

financiële diepte en hoopt op miljoenen van ons belastinggeld. 

Het voorstel vergeet dat er significante veranderingen aan de herinrichting van de Pim 

Mulierlaan, het moderniseren van de nooit operationeel geweest zijnde parkeergarage onder 

de PNHhal, het maken van een voetgangersuitgang vanuit de garage direct naar Kinheim en de 

PNHhal toe en aanpassingen ten behoeve van de buurtenergiehub, moeten worden gedaan. 

Reserveert u daar maar 1 miljoen voor. U herinnert zich dat we tijdens de inspraak over de 

woontoren dit al meldden. Die woontoren ging ten koste van 100 parkeerplaatsen voor het 

sportpark. Met een veel te ruime turnhal loopt dat tekort op tot boven de 150.  

Maar, als u toch 4 miljoen belastinggeld wilt uitgeven aan HLC, dan kan dit extra miljoen daar 

nog wel bij. In plaats van een integraal plan zoals wij voor ogen hebben en we graag zouden 

willen delen met de gemeente, komt er een onsamenhangende en inefficiënte invulling van 

schaarse ruimte op het Sportpark Pim Mulier. In naam nog onderdeel van een Sportboulevard.  

Een nieuwe procesmanager heeft die herinrichting van de Pim Mulierlaan als opdracht 

gekregen. Na anderhalf jaar is het niet gelukt stakeholders bijeen te roepen en te informeren. 

We verzoeken u de wethouder aan te sporen tot een gesprek, leidend tot heroverweging en 

oplossingen waar de stad beter van wordt. Dat willen we toch allemaal? En dat is geen grap! 

Dank u voor de geboden inspreektijd. Ik sta open voor uw vragen.  

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim, voorzitter werkgoep herinrichting Pim Mulierlaan en initiatiefnemer buurtenergiehub de Krim 


