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Tii delij ke moe stuin wordt
voor 5o.o o o euro permanent
I

REpoRrAoE BuurtbewonersDeventerwijkkopenbraakliggendstukgrondovervancorporatie
QuiriinVisscher
Zonnebloemen en stokrozen dansen in de wind. In de verte klinkt
geknars en gesis van treinen. Een
man kuiert langs zijn bloemen en
groenten in de Molentuin in arbeiderswijk Voorstad-centrum, pal achter het station van Deventer. Van
een braakliggend landje maakten
buurtbewoners een groene oase.
Aan het hek wappert een spandoek:
Uw bijdrage stellenwij op prijs!
De grootste bijdrage is al binnen.
Een wonder. DankzÍj particuliere
giften kan de buurt haar oase behouden.
Een onverwachte wending voor de
Molentuin. De offlciële overdracht
is 18 augustus. Zoiets gebeurt niet
vaak. In veel gemeenten beheren
burgers braakliggende gronden tijdelijk namens eigenaren als gemeenten of wooncorporaties.
Pauzelandschappen heten ze in
ambtenarentaal. Als zich een koper
aandient, moeten de burgers weg.
Dat kan tot deining leiden, zoals
in Amersfoort. De gemeenteraad
durft er niet definitiefte kiezen
tussen grondverkoop en het be-

houd van de Weggeeftuin.
Ook in Deventer ontstond tumult.
Vorig jaar besloot grondeigenaar
Woonbedrijf Iederl zijn terrein te
verkopen, zeggen buurtbewoners
Yolande Troost (55) en Mariëlle Vrijkotte (46). Sinds 2008 beheren ze
met hun buren deze plek tijdelijk
als de Molentuin. Waar nu hun
courgettes groeien, stonden ooit
een gïoentewinkel en supermarkt.
Die zijn gesloopt voor de bouw van
zorgappartementen die er nooit
kwamen. Achter de bouwhekken
werd illegaal vuilnis gestort.
De wijkbewoners maakten ereen
groene, sociale oase van en die willen ze niet meer kwijt. "Het Woonbedrijf benadrukÍe elke keer dat
het tijdelijk was", vertelt Troost.
"Maar dan antwoordde ik steeds dat
we de tuin niet zomaar zouden laten gaan." Een groepje wijkbewoners besloot tot een gewaagde zet:
het deed een serieus bod van
100.000 euro voor de aankoop van
de grond. Het leidde op het stadhuis, waar veel sympathie is voor
deze tuin, tot actie. Kon de corpora-

tie de buurtbewoners niet tegemoetkomen?

Op verschillende manieren haalden
de wijkbewoners geld op. Crowdfunding en een benef,etconcer(
leverden 5000 euro op; een buurtcollecte een soortgelijk bedrag. Ook
de moskee betaalde 500 euro mee.
Toen gebeurde er iets bijzonders,
zegt Vrlkotte. "ïWee betrokken
inwoners besloten elk 20.000 euro
te schenken. En dat voor de aanschafvan een buurttuin. Als bouwgrond is die veel waard, maar na

wijziging van het bestemmingsplan

De belangriikste
les volgens de

buurtbewoners:
gewoon doorgaan,
ook als het niet

liikt te lukken

niet meer dan 10.000 euro."
Maar bij het verstrijken van de
deadline l juli

was de 100.000 euro
ondanks de gulle giften nog lang
niet gehaald. De buurt, die al een
stichting had opgericht, werd uitgenodigd bij de wooncorporatie.
Tloost: "Ik dacht: nu is het over.'
Maar het tegendeel bleek het geval.

Valkuilen vgor.'

buurtlnltietieven
De Molentuin in Deventer is een
voorbeeldproject iin de Werk-

plaats MaakdeBuurt. Daarin

Woonbedrijf Iederl kwam de wijk-

worden in heel Nederland burgerinitiatieven onderzocht:
waar lopen burgercomités te-

bewoners tegemoet door deze
grond voor 50.000 euro aan de wijk
te verkopen om de moes- en speeltuin te behouden. "Ik was echt
stomverbaasd."
Morele steun is de Molentuin

genaan als ze werk van de terugtrekkende overheid overnemen? Welke valkuilen zijn er?
Het adviesbureau van oudTweede Kamedid Niesco Dubbelboer (Pvdh) gaat dat uitro"-

nooit tekortgekomen, vertelt Vrij-

ken in opdrachtvan minister
Ronald Plasterk van binnenlandee zaken.
Zo loopt de Molentuin in Deventer aan tegen het grote tijdsbeslag voor de vrijwilligers. Die
hebben overdag vaak elders

kotte. Maar enthousiaste overheden
en charitatieve fondsen. van banken tot goede-doelenorganisaties,
geen van alle wilde ook maar een
cent steken in aankoop van de
grond.
Maar met hun serieuze bod zorgden de wijkbewoners voor een omrnekeer. Er ontstond politieke druk.
Er kwamen donaties. De corporatie
neemt rnet minder geld genoegen.
De belangrijke les is volgens Troost:
"Gewoon doorgaan, ook als het niet
liikt te lukken."

werk. Ze zijn naast hun baan
veel tijd kwijr aan papieren
rompslomp en ook aan de
noodzakelijke contacten met de
talloze professionals in wijk en
stad, die in allerlei netwerken
zijn georganiseerd.
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