
Geachte voorzitter en leden van de commissie Samenleving, 

De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan spreekt haar ernstige zorgen uit over de turnhalplannen 
in het Pim Mulier Sportpark. Het college en u zijn regelmatig door ons geïnformeerd zonder dat dit 
leidde tot een uitnodiging voor een gesprek met de verantwoordelijk wethouders. Nieuwe 
democratie en participatie falen hier, ondanks beloften in het coalitieakkoord ‘duurzaam doen’. 

Alle stakeholders en meer specifiek Kinheim/DSS, het Mendelcollege, de Haarlemse Honkbalweek en 
wijkraad de Krim zijn grote voorstanders van integrale versterking van de Haarlemse Sportboulevard, 
wat een parel moet zijn van Haarlemse sportbeleving. Onderdeel hiervan is de Haarlemse 
Honkbalweek, waarvan het coalitieakkoord ‘duurzaam doen’ aangeeft er alles aan te doen om dit 
traditionele evenement voor Haarlem te behouden.  

Het raadsstuk wijst er in haar misleidende kernboodschap op dat na vaststelling van de startnotitie 
de gemeente 1. Stedenbouwkundige kaders zal aanreiken, 2. De business case definitief zal toetsen 
en 3. Een samenwerkingsovereenkomst aan zal gaan. Zoals in de aangereikte onderbouwing is 
uiteengezet zijn dit geval, door de huidige corona-crisis die onzekerheden verder aanscherpt, het 
aangeboden raadsstuk en de startnotitie niet rijp voor vaststelling. Zeker niet vanwege de 
stelselmatige onnauwkeurigheden in zowel het raadsstuk als de startnotitie. 

Wij zeggen hiermee ons vertrouwen in de verantwoordelijk portefeuillehouder op. We spreken 
graag met een bevlogen en verantwoordelijk wethouder, die zijn rol als verbinder serieus neemt en 
als trekker, in overleg met alle betrokken stakeholders, komt tot een breed gedragen voorstel dat 
het voor u als commissie gemakkelijk maakt een raadsstuk en startnotitie voor vaststelling als 
hamerstuk naar de gemeenteraad te sturen.  

Wij constateren dat u door het college het onmogelijke wordt gevraagd om ondeugdelijke stukken te 
bestuderen en aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. Het is niet de eerste keer dat 
het college u vraagt om onwettige en tegen landelijke richtlijnen ingaande stukken te behandelen en 
uw oordeel te geven. Laat u niet weer misleiden en heb vertrouwen in stakeholders en burgers wier 
belang het is u te steunen met uw ontwikkelingsplannen om deze prachtige stad vooruit te brengen, 
ook in deze onzekere corona-tijden. 

De stukken beweren de vigerende en recent vastgestelde beleidsstukken te respecteren. Echter 
gedetailleerde bestudering leert dat ze in strijd zijn met de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040, 
het bestemmingsplan Pim Mulier Sportpark, het binnenkort in conceptvorm aan de commissie 
Ontwikkeling aan te bieden bestemmingsplan Overdelft en de in februari jongstleden vastgestelde 
Orionzone Ontwikkelvisie. 

We vragen u dringend het college te verzoeken om stringentere regie- en kwaliteitseisen te stellen 
aan het proces en de stukken die u krijgt aangeleverd. De coalitiepartijen wordt gevraagd hun 
wethouders aan te sporen de uitgestrekte hand van ons stakeholders te accepteren en gezamenlijk 
te komen tot een breed gedragen voorstel dat aansluit bij uw doelen en de wensen van de bewoners 
van Haarlem en meer specifiek het Orionzone-deel van Haarlem-Noord. 

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


