
Nieuws van de Klankbordgroep “ De Nieuwe Lelie”, Maart 2022 

De afgelopen tijd hebben we niet veel van ons laten horen, maar dat betekent niet dat het werk stil 

lag! De projectgroep (waar alle samenwerkende partijen in zitten) draaide op volle toeren. De mooie 

plannen van de architecten werden bekeken, en in onderling overleg aangepast aan de behoeften. 

Nu ligt er een plan waarmee we als buurthuis goed mee kunnen leven. De ruimten zijn mooi verdeeld 

zodat we alles wat we willen doen ook goed kunnen doen: er kunnen cursussen worden gegeven, de 

kinderen kunnen hun activiteiten doen, de woonkamer is super gezellig en we krijgen een prachtige 

theaterzaal die ook nog een keertje opgesplitst kan worden. Daarnaast komt er een jongerencentrum 

zodat de jongeren eindelijk een goede vaste plek hebben in de wijk! 

De Nieuwe Lelie was ook een belangrijk onderwerp in de Gemeenteraad. Twee keer heeft de 

klankbordgroep “ ingesproken” tijdens een commissie vergadering. Natuurlijk voor het hele 

buurthuis maar ook voor het jongerencentrum, dat aanvankelijk nog niet in de begroting was 

opgenomen. Het was fijn om te mogen zien dat de gemeenteraadsleden die in de raad 

verantwoordelijk zijn voor dit onderwerp zo positief reageerden op de plannen en een ècht centrum, 

met alle gebruikers, zagen zitten. Dit ondanks de gestegen kosten. In de Raadsvergadering van 9 

maart is dit voornemen definitief geworden: de Raad besloot unaniem de plannen en de investering 

goed te keuren! Zelfs met het plan voor een jongerencentrum. Nu de Raad groen licht heeft gegeven, 

komt er een nieuwe fase in het plan: we gaan het verder uitwerken, zodat er naar een aannemer 

gezocht kan gaan worden en we na kunnen denken over de inrichting. 

Als we dit schrijven hebben we pas een buurtbijeenkomst gehad in de Paulusschool. Hier 

presenteerden wethouder Arno Scheepers, Rob Wesselink de architect en Joost Verhaaren namens 

de klankbordgroep de plannen. Het was een boeiende bijeenkomst met veel vragen en veel 

waardering voor de uitwerking van het gebouw en het gebruik van de buitenruimte. We konden op 

allerlei tekeningen het uiterlijk en innerlijk van het gebouw bekijken. In de Kleine Lelie en in de 

Paulusschool zullen die tekeningen worden opgehangen. Dus welkom op de doorlopende expositie in 

de Kleine Lelie. 

Nu we met de vrijwilligers en buurtbewoners gaan denken over de inrichting van ons nieuwe 

Buurthuis vragen we uw medewerking. De klankbordgroep wil dat heel graag met de bewoners en 

vrijwilligers van de Lelie doen. Joost gaf in zijn verhaal al aan dat u welkom bent in de 

klankbordgroep of bij een speciaal onderwerp. Bijvoorbeeld de inrichting van een zaal of de 

huiskamer. Of bijvoorbeeld waar de stroomaansluitingen moeten komen voor de computerclub. 

Maar ook de jongeren kunnen hun eigen wensen inbrengen. 

Zo is er nog genoeg te doen, dus sluit u aan! 

Hartelijke groeten van de Klankbordgroep 

kbgdenieuwelelie@gmail.com  

mailto:kbgdenieuwelelie@gmail.com

