
RENOVATIE PIM MULIER SPORTPARK 
 
In dit stukje een kort overzicht van belangwekkende zaken rondom de renovatie van het Pim 
Mulier Sportpark 
In het voorjaar van 2006 is de door de wijkraad  in het leven geroepen commissie “renovatie 
Pim Mulier Sportpark” qua samenstelling enigszins gewijzigd. Sindsdien is mevr. Birgit van 
Oijen voorzitter en zijn de heren Peter Selhorst en Ton Pols leden. Daarnaast is mevr. 
Marianne Nauta juridisch adviseur. 
Wat gaat er zoal gebeuren c.q. wat is er al gebeurd: 

- een zeer groot deel van de sporttechnische faciliteiten op de bestaande velden is 
gemoderniseerd ( kunstgras, speciale tennisondergrond en atletiekbanen);  

- daarnaast zullen zowel een nieuw softbal- als een nieuw honkbalveld worden 
gerealiseerd;  

- ter financiering van het bovenstaande worden het stadioncenter ( inclusief indoor 
werp/slagaccommodatie voor honk/softbal ) bij de bestaande tribune alsmede het sport 
business center op de hoek bij de Orionbrug ontwikkeld. 

De grootste bezwaren van de wijkraad/commissie zijn: 
- door het verdwijnen van het groen ( bomen, struiken en gras ) wordt het parkkarakter, 

met zijn recreatieve mogelijkheden teniet gedaan; 
- door het verdwijnen van een zeer groot aantal parkeerplaatsen, nu gesitueerd buiten de 

sportvelden, en het inrichten van ( in aantal minder )  P-plaatsen tussen de sportvelden 
zal er grote verkeersonveiligheid ontstaan en zal er overlast voor de wijk optreden; 

- het ontwikkelen van de hoge nieuwbouw zal het aanzien van het sportpark en de 
entree van de wijk drastisch doen veranderen. 

Daar waar mogelijk heeft de commissie overleg gepleegd en haar zienswijzen/bezwaren 
kenbaar gemaakt. 
Er is zeer intensief contact geweest met zowel de betrokken gemeentelijke functionarissen als 
met de politieke partijen. Vooral de toenadering tot de politiek leek resultaat te gaan geven. 
Bij de beslissende raadsvergadering trokken de coalitiepartijen echter een lijn en accepteerden 
het voorliggende plan ( incl. een niet gedekt bedrag van 1.6 miljoen euro ). 
Onze bezwaren worden vanaf dat moment noodgedwongen in de juridische sfeer kenbaar 
gemaakt. Steeds als er een publicatie is om tot de afgifte van een vergunning te komen wordt 
overwogen bezwaar te maken. Op dit moment lopen onze zienswijzen op het ontwerp 
bestemmingsplan en de bedenkingen tegen het bouwen van nieuwe lichtmasten buiten de 
rooilijn. Ons bezwaar tegen de kapvergunning is door de voorzieningen rechter als niet 
ontvankelijk afgedaan. 
 
Vanaf januari 2008 zal een aanvang worden gemaakt met de infra structurele werkzaamheden 
plus aanleg nieuwe honkbalveld, na de bouwvak 2008 het nieuwe softbalveld en de start van 
de bouw van het stadioncenter. In dit laatste zal Achmea een healthcentre vestigen. 
 
Inmiddels zijn onze contacten met de leiding van het Mendelcollege weer geïntensiveerd met 
als resultaat dat wij ten aanzien van het punt verkeersveiligheid zullen samenwerken. 


