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Gemeente wil grond
De Lelie overnemen

Krant

Afgebrand buurthuis wordt
’multifunctioneel centrum’
Het college van de gemeente
Hilversum wil, door de grond van
het afgebrande buurthuis De Lelie
voor 1,5 ton te kopen, de
ontwikkeling van het buurtcentrum
in Zuid in eigen hand nemen.
Van onze verslaggever
Samen met Versa Welzijn, de
Paulusschool, Bink kinderopvang en buurtbewoners verenigd in stichting 'Buurt Post Zuid
de Lelie' wordt er tot het najaar
gekeken hoe een nieuw buurthuis eruit moet zien. Over ongeveer anderhalf jaar moet er ook
daadwerkelijk een multifunctioneel centrum staan op de plek
waar nu nog het desolate, afgebrande gebouw staat. Wethouder Eric van der Want droomt
vooral van een pand dat dient
als buurthuis, schoolgebouw én
kinderopvang.

Het oude
buurtcentrum is
onbruikbaar
door de brand.
ARCHIEFFOTO

Kans
De grond aan de Leliestraat is
nu nog eigendom van de Emmausparochie. Van der
Want ziet de voorgenomen aankoop en de verwoestende brand in maart 2017 als kans om het oude onbruikbare buurtgebouw op te knappen. ,,Het pand
moet in ieder geval een maatschappelijke functie krijgen. Ik zou als onderwijswethouder erg blij zijn als
ook de Paulusschool proﬁjt heeft van een nieuw
buurthuis.’’
Activiteiten die voorheen werden georganiseerd in
De Lelie zijn tijdelijk ondergebracht aan de Hilvertsweg. Voor buurtbewoners is het van levensbelang
dat er snel een buurthuis komt op de oude locatie.
Daarom dat Jacqueline van Oostveen blij is dat omwonenden in een net opgerichte stichting een stem
krijgen. ,,Wij hebben best lang initiatief van Versa
Welzijn en de gemeente gemist. Het liefst willen we
zo snel mogelijk zelf het afgebrande gebouw opknappen.’’
Buurtbewoners missen het knusse buurthuis en
kunnen nauwelijks wachten. ,,Wij wonen tegenover
het verwoeste gebouw en mijn man kijkt de hele dag
tegen dat uitgebrande pand aan, om moedeloos van
te worden'', meldt een van hen. Van Oostveen belooft zich sterk te maken voor de buurt. ,,Wij willen
het buurthuis terug en wie verder in het pand komt
is welkom'', zegt ze.
Ook Van der Want beseft dat ’de nare periode sinds
de brand' nog niet helemaal is afgelopen. ,,Maar
sneller kan het echt niet. We moeten alles organiseren en kijken of het economisch haalbaar is.’’ De wethouder sluit ook niet uit dat er woningen bij het
nieuwe buurthuis komen. ,,Als dat economisch nodig
is.’’ De partijen krijgen allemaal een gelijke stem tijdens de ontwikkelperiode. Idealiter levert dat een
'nieuwe Lelie' op waar iedereen blij mee is. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de aankoop van de
grond kunnen Versa, de Paulusschool, Bink, buurtbewoners en de gemeente deﬁnitief beginnen met
plannen maken.
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