
De Krim Haarlem, 25 maart 2021 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Haarlem 

Van: Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en voorzitter werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan 

Betreft: Herhaald verzoek om gesprek met wethouders inzake de HLC turnhalplannen 

Geacht college, 

De werkgroep “Herinrichting Pim Mulierlaan” bestaat uit het Mendelcollege, Kinheim, DSS, HHW, SRO, 

vertegenwoordiger van de bewoners van de “Umpire” woontoren, vertegenwoordiger van de bewoners van de 

aangrenzende appartementen van de Laurens Reaellaan, HLC en ambtenaren van de gemeente Haarlem. Wijkraad 

de Krim treedt op als voorzitter van deze ruim twee jaar bestaande werkgroep. 

Vandaag was de werkgroep bijeen om de ontwikkelingen aangaande het voorgenomen plan tot het bouwen van 

een HLC turnhal naast de bestaande PNH-hal te bespreken. Voor deze vergadering waren ook drie betrokken 

ambtenaren van de gemeente Haarlem, waaronder de procesmanager HLC Turnhal, uitgenodigd. Alle drie de 

ambtenaren meldden zich echter af. 

Unaniem bestaat er grote ongerustheid over de huidige besluitvorming. Vooralsnog stellen we vast dat de 

voorgestelde plannen strijdig zijn met de vastgestelde SOR 2040, het vastgestelde bestemmingsplan Overdelft en 

met de vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie. Ze missen een broodnodige duurzame en integrale aanpak. Verder 

is onduidelijk wat het plaatsen van een turnhal van deze omvang voor effect en impact heeft op de bestaande 

voorzieningen zoals sport en onderwijs en de mogelijkheden om een evenement van internationale allure 

(Haarlems Honkbal Week en honkbalinterlands) te blijven organiseren.  

Bij herhaling doen wij een zeer dringend verzoek om over deze plannen voor de Pim Mulierlaan te spreken met de 

wethouders verantwoordelijk voor sport en ruimtelijke ordening. Aan de gemeenteraad zal een afschrift van deze 

brief worden gestuurd en we zullen inspreken bij de komende vergadering van de commissie Samenleving. 

Deze brief is ondertekend door alle belanghebbende leden van de werkgroep “Herinrichting Pim Mulierlaan”. 

Hoogachtend, 

 
Hans Pos, MSc 

Voorzitter wijkraad de Krim 

Voorzitter werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan 

 KINHEIM/DSS, Wouter Creyghton 

  
 VVE app. Laurens Reaellaan, Caspar Stokman 

 
 

Haarlems Honkbal Week, Gerrit Ligtenberg/Francoise Jansen 


