
Verzet tegen hal gaat nergens over. 

 

Voorzitter Ron Apeldoorn van turnvereniging HLC op de plek waar een nieuwe turnhal is gepland.         ARCHIEFFOTO 

Met stijgende verbazing nam ik in de krant van 17 juni kennis van het feit dat de komst van de (nieuwe) hal voor de turnvereniging HLC aan de 
Pim Mulierlaan mogelijk van de baan is. En wel op basis van non-argumenten!! 

Weerstand vanuit de wijkraad: afname van parkeerruimte aan de Pim Mulierlaan. Ik kan u als bewoner van de Pim Mulierlaan 
(appartementengebouw The Umpire) melden dat de huidige totale parkeerruimte aan de laan (incl. de plek waar de nieuwe turnhal zou moeten 
verschijnen) gemeten per 365 dagen, 24/7 voor nog geen 10 procent wordt benut. 

De bewoners van The Umpire (59 appartementen) parkeren hun auto op de privéparkeerplaats voor het gebouw. Bezoekers kunnen óók 
parkeren op dat parkeerterrein; daarvoor zijn voldoende plaatsen gereserveerd 

De wijk de Krim ligt geheel aan de zuidkant van het Mendel College. De bewoners van de wijk hebben weet noch last van wat zich afspeelt op de 
Pim Mulierlaan. Dat weten alleen de bewoners van het appartementencomplex; deze voornamelijk jonge, hoogopgeleide mensen zien het 
probleem niet. 

Zelf heb ik zeer kort deel uitgemaakt van de wijkraad en één bijeenkomst bijgewoond met belanghebbende partijen betreffende de nieuwe 
turnhal. Verreweg de meeste belanghebbenden (m.u.v. het Mendel College) deden er alles aan om tijdens deze bijeenkomst spijkers op laag 
water te zoeken. Als je lang genoeg intensief zoekt dan vind je altijd wel wat. Ook de voorzitter van de wijkraad, deed zijn best om het plan te 
kraken op futiliteiten. In mijn beleving is de wijk niet zo bezig met die hal; het is de gedrevenheid van de m.i. solistisch optredende voorzitter die 
de toon zet. 

De rampspoed die de voorzitter van de Honkbalweek op zich af ziet komen is met voorsprong het meest lachwekkend. Die Honkbalweek is dus 
maar één week in de twee jaar!! Bezoekers kunnen het stadion bereiken met de fiets, de bus (5 minuten lopen) of de trein (5 minuten lopen). 
Hoezo shuttlebusjes: komen er dan alleen invalide medemensen af op de Honkbalweek of is voor deze sportliefhebbers 5 minuten lopen vanaf 
de parkeerplaats bij de IJsbaan teveel. 

Als ik het allemaal goed begrijp is het parkeren van (een paar) auto’s én het (één keer per twee jaar) plaatsen van kassa’s en een promodorp 
aanzienlijk belangrijker dan gezonde sportbeleving van 1600 tot 2000 jonge mensen het héle jaar door. 

Het is om verdrietig van te worden dat het gemeentebestuur zich zo laat ringeloren. 
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