
 

 

Plan B: Een gedragen, duurzame en uitlegbare oplossing voor de ambitie van  

Hercules/HLC en de binnensport capaciteitsproblemen van de gemeente Haarlem   
 

 

Wij werken momenteel, in alle openheid, met zoveel mogelijk direct betrokkenen samen aan een  alternatief 

plan voor een turnhal. Waarom?   

Hercules/HLC wil een turnhal ontwikkelen aan de Pim Mulierlaan in Haarlem en het project verloopt  

langzaam en moeizaam. Er is gebrek aan draagvlak bij de buren voor het huidige plan en er leven bij hen  

ernstige bedenkingen over de ruimtelijke inpasbaarheid en de afnemende verkeers- en sociale veiligheid.  

Door verschillende belanghebbenden is meermalen gevraagd om herbezinning op locatie en omvang van   

de voorgenomen hal.   

Op 3 oktober j.l. hebben een zestal directe buren een concept alternatief plan ingediend bij wethouders De  

Raadt en Roduner, te weten: Honkbalweek Haarlem, DSS voetbal, Mendelcollege, bewoners van de eerste  

flat aan de Laurens Reaellaan, wijkraad De Krim en Honk- en softbalvereniging Kinheim.   

Wij hebben de gemeente dringend gevraagd met ons allen om de tafel te gaan om dit concept Plan B   

verder te onderzoeken en uit te werken. Daarom sta ik nu ook hier.   

 

De gemeente Haarlem wil serieus geld steken in een turnhal. Nu in ieder geval al 3 miljoen. En   

waarschijnlijk is meer nodig.   

Als dat zo is, stellen wij de vraag: “Wat is precies de bedoeling en het belang van de turnhal voor Haarlem?”   

1.   Wil de gemeente Haarlem alleen een grote turnhal, met volledige infrastructuur en eigen  

faciliteiten, waar wedstrijden gehouden kunnen worden, met daaraan nog een los te verhuren   

gymzaal, waarbij het gebouw in handen is van een privaatrechtelijke breedtesport stichting?   

of:   

2.   Wil de gemeente Haarlem voor hetzelfde geld of minder, een vergrote PNH hal om de  

capaciteitsproblemen voor wedstrijdsport (zaalhockey, zaalvoetbal, etc) te verminderen èn een   

goede turnhal waar wedstrijden gehouden kunnen worden, in gemeentelijk beheer en eigendom?   
 

De opstellers van dit alternatieve Plan B beogen het volgende te bereiken met het plan:   

•  Het adresseert de echte problemen en creëert oplossingen.   

•  Er worden geen nieuwe problemen gecreëerd t.a.v. verkeers- en sociale veiligheid.   

•  Er komt een duurzame oplossing, die sober en uitlegbaar is aan alle Haarlemmers.   

•  Er is draagvlak bij de buren voor ruimtelijke inpasbaarheid.   

•  De PNH hal kan gebruikt gaan worden voor competitie zaalsporten, waardoor het tekort aan   

sporthallen afneemt.   

•  HLC krijgt een turnhal en thuishonk op het Pim Mulier sportpark.   

 

Wij vragen de gemeente dit nu met ons allemaal serieus verder te onderzoeken:   

“Hoe kan zo kosteneffectief mogelijk (qua initiële investering én jaarlijkse exploitatie), een zo goed mogelijk  

plan gerealiseerd worden voor alle belanghebbenden?”   
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