Het verhaal van Sherlock Telgt, bestuurslid van stichting Back-bone 050:

Leeg vastgoed als creatieve broedplaats

Sherlock

“Backbone wil een culturele broedplaats zijn
voor de hele stad. Dat willen we bereiken
door laagdrempelig ruimte beschikbaar te stellen aan groepen en individuen die creatief en
maatschappelijk betrokken zijn. Per aanvraag
kijken we of het hier past of niet. Over De Roege Boys hoefden we niet lang na te denken. Het
zijn maatschappelijk betrokken jongens, vrijwilligers net als wij. Wat zij doen is verweven
met Vinkhuizen en door hen komen er hier nu
veel meer mensen uit de wijk. Maar dit is een
enorm pand, we huren het van de gemeente.
160 duizend euro per jaar, dat is een fors bedrag. De Roege Boys hebben geen geld. Omdat
de gemeente hun initiatief zo belangrijk vindt
voor de wijk, betaalt de gemeente hun huur.
Dat is rondpompen van geld, absurd!
Ik vind huur vragen ook niet kloppen. Groningen noemt zichzelf City of Talent. Wil je dat
waarmaken, dan zijn er culturele broedplaatsen nodig. De gemeente wil burgerparticipatie stimuleren, dan moet de gemeente initiatieven toch ook faciliteren? Tel daarbij op dat
tien tot twintig procent van de panden van de
gemeente leeg staat. Als een pand leeg staat
vermindert de waarde alleen maar. Toch blijft
de gemeente tot nu toe op het standpunt staan
dat er marktconforme huur betaald moet worden. Nu moeten we dus huur vragen aan vrijwilligers die iets goeds doen voor de gemeenschap, aan jongeren die een plek nodig hebben
om hun ding te doen zonder overlast te geven,
aan kunstenaars en andere creatievelingen met
een heel laag inkomen. Onze gesprekspartner,
de afdeling Vastgoed, zegt dat zij niet over de
huur gaan. De gemeenteraad en het college
moeten beslissen. Ik zeg dus: kom op gemeente, Backbone is een burgerinitiatief, al dat
vrijwilligerswerk dat wij een plek geven, al die
creatievelingen en jongeren die hier komen,
de mensen uit de wijk die we binnenhalen….
Bedenk dat die mensen elkaar hier ontmoeten,

tot wat voor mooie nieuwe dingen dat kan leiden en wat voor reuring dat kan geven voor de
hele stad! Hoe haal je het in je hoofd om die
mensen geld te vragen.”

