
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Amendement: De gehele Pim Mulierlaan wordt heringericht, als er een  
                            nieuwe turnhal komt 
 
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op donderdag 26 januari 2023 
gesproken hebbend over het Programma van Eisen doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan 
en herinrichting Pim Mulierlaan en het bijbehorend raadsstuk 
 
Constateert dat:   
-in het PvE 'Doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan' op    
 pagina 26 staat: 
"...de nieuwe turnhal valt buiten de scope van dit project. De grens van het project loopt tot het 
terrein voor de PNH-hal (zie afbeelding 4.3). Als duidelijk is dat de turnhal er daadwerkelijk komt kan 
eventueel de scope worden uitgebreid met het gebied rondom de turnhal en PNH-hal’ 

-Bureau Witteveen & Bos in zijn adviesnota schrijft op pagina 17 over een nieuwe turnhal bij  
 de PNH-hal dat het huidige ontwerp onvoldoende sociaal en verkeersveilig is: 
"Zoals beschreven in paragraaf 4.1.2 is de inpassing van de turnhal in het huidige 
ontwerp onvoldoende sociaal veilig. Ook zijn aanpassingen nodig om de Pim Mulierlaan in te 
richten als fietsstraat en is een ontwerp nodig van de omgeving rondom de turnhal om 
de verkeersveiligheid te garanderen." 

-Het college daarbij heeft aangegeven in de Kadernota 2024 een beroep te doen op  
 investeringsruimte om de noodzakelijke aanpassingen te plegen rondom de nieuwe hal. 
 
Concludeert dat als de turnhal er komt de scope uitgebreid zal worden. 
 
Besluit in het Programma van eisen behorend bij het raadsstuk Vaststellen PvE 
doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan, nr. 2022/1114377 
het woord  ‘eventueel’ op pagina 26 door te halen en de zin: 
"...de nieuwe turnhal valt buiten de scope van dit project. De grens van het project loopt tot het 
terrein voor de PNH-hal (zie afbeelding 4.3). Als duidelijk is dat de turnhal er daadwerkelijk komt kan 
eventueel de scope worden uitgebreid met het gebied rondom de turnhal en PNH-hal’ 

te vervangen door: 

"...de nieuwe turnhal valt buiten de scope van dit project. De grens van het project loopt tot het 

terrein voor de PNH-hal (zie afbeelding 4.3). Als duidelijk is dat de turnhal er daadwerkelijk komt, 

wordt de scope uitgebreid met het gebied rondom de turnhal en PNH-hal’ 

 


