
Geachte raadsleden,

door te lezen wat er staat in het raadsvoorstel (Voorbereidingskrediet Travertijnstraat)
kwamen wij als Backbone050 tot de conclusie dat u als raad meer informatie nodig heeft om
een volledig beeld te krijgen.

Het voorstel schetst het beeld dat het grootste/belangrijkste deel van de creatieve- en
maatschappelijke organisaties in Backbone050 onderdak is geboden in het gebouw aan de
Metaallaan genaamd MAGMA of dat de gemeente de overgebleven gebruikers helpt op
zoek naar andere ruimte.

Dit ligt een stuk genuanceerder aangezien wij vanuit Backbone050 in 2020 4, specifiek op
de wijk Vinkhuizen gerichte, initiatieven vanuit de Travertijnstraat 12 naar de Metaallaan 255
hebben laten verhuizen (waarvan 2 gesubsidieerd door de gemeente). Dan blijven er nog
zo’n 100 initiatieven over die op dit moment nog geen betaalbare werkruimte of atelier
hebben kunnen vinden elders.
Naast alle ateliers en werkplaatsen in Backbone050 zit er nog steeds zoveel aan creatieve
en maatschappelijke initiatieven waaronder Free Cafe en het dagelijks uitdelen van gratis
vers brood door Backbone050 wat geleverd wordt door een bakker.

Er is niet voldoende betaalbare werk- atelierruimte beschikbaar in de gemeente Groningen:
van Schendelstraat is onlangs gesloten, 60 ateliers in de stad dreigen te verdwijnen, de
beperkingen door corona zijn pas sinds eind maart opgeheven en de economische crisis
drijft op alle fronten de prijzen op…. weet wat je weggooit als 31 december van dit jaar de
laatste dag is.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het gebouw vanaf 1 januari als anti leegstand
gebruikt kan worden: volgens ons zou er daarmee niks hoeven te veranderen aan het
gebruik en kunnen de gebruikers in het gebouw blijven. Aangezien men hier met
Backbone050 niet over heeft gesproken gaan wij er vanuit dat men Backbone050 als
organisatie dit niet wil laten doen, maar dat hoeft niet te betekenen dat de huidige gebruikers
in de anti leegstand situatie niet nog een tijd kunnen blijven zitten.
Dit zou de gebruikers extra tijd geven om te zoeken naar andere betaalbare ruimte elders,
zodra deze zich aandienen.

Dit staat los van het feit dat wij van mening zijn dat er permanente broedplaatsen moeten
zijn en wij het liefst zien dat de raad van de Travertijnstraat 12 een van deze permanente
plekken maakt.

Dan nog even over het gebouw MAGMA aan de Metaallaan 255 wat een wijkbedrijf wordt
genoemd. In augustus 2020 zijn wij als Backbone050 begonnen met ons idee om een
wijkgerichte plek te starten wat centraler en toegankelijker in de wijk Vinkhuizen gesitueerd
is. Een plek waar wijkbewoners en niet wijkbewoners voor de wijk Vinkhuizen en zijn
mensen wat extra’s kunnen betekenen.

Op dit moment zitten er in MAGMA 22 initiatieven waarvan 4 die begonnen zijn in
Backbone050 aan de Travertijnstraat 12.



Port integral
Gea’s weggeefwinkel
Vrouwkracht
Slim Leven
Else
Phiolash
St Jeet kun do
Together Huiswerkbegeleiding
Magische Poort
Senioren Platform Vinkhuizen
Stichting Mansouri Gym 4 all (begeleiding jongeren uit de wijk en hun ouders)
De Roege Boys
Buurtpreventieteam Groningen
Wijk overleg Vinkhuizen
Wijk cultuurcoach Vinkhuizen
Studenten Klussen (Groenvoorziening en andere klussen)
Mutual aid (gratis fietsen afhaal en werkplaats)
Faisel (Wijk Kunstenaar Vinkhuizen)
Basi (jongerencoaches)
Mare Kiers (fondsenwerving)
G.O.N. (Cosis, Ben in de Buurt)
WIJ Team

Samen werken deze initiatieven aan MAGMA de droom

De warme huiskamer voor de wijk, waar de drempelloze rode loper ter verwelkoming
klaar ligt.
Magma, het gebouw, met een uitstraling die het verhaal vertelt van de mensen in
Vinkhuizen: open, kleurrijk, welkom.
De plek die inspireert, de ontmoeting regelt, creativiteit de kans geeft en uitnodigt tot
meedoen.
Waar gebracht en gehaald wordt
Waar meesters hun ambacht delen
Als je hebt, geef je, als je iets mist, kun je het halen.
(HerVer)Delen is het nieuwe hebben, kennis delen en aanvullen ipv concurreren.
Verbinding met anderen in Vinkhuizen, de toegevoegde waarde van allen.
De wijk omarmt Magma als een plek van haarzelf.
Vinkhuizen is rijker met MAGMA

Zaterdag 14 mei van dit jaar stond er in de Telegraaf een stuk van 2 pagina's waarin een
aantal van de initiatieven aan het woord komen die zijn ontstaan in Backbone050 aan de
Travertijnstraat 12 in Vinkhuizen en nu in MAGMA aan de Metaallaan 255 zitten.
De foto's en het interview zijn (af)genomen in het gebouw Magma en is als bijlage te lezen.

MAGMA is wat je krijgt als je als gemeente een burgerinitiatief niet jouw wil oplegt, maar de
mensen die de kennis hebben hun gang laat gaan en vertrouwen hebt in het proces.



MAGMA was er nooit geweest zonder Backbone050: het is een idee van Backbone050,
opgezet en beheerd door Backbone050 en vanaf de eerste dag, tot nu toe, (behalve de huur
en gwe) betaald door Backbone050, zonder ook maar een cent bijdrage te mogen vragen
aan gebruikers van het pand aan de Metaallaan 255. Dit hoeft geen probleem te zijn als de
gemeente dan ook garant staat voor de kosten, wij investeren onze vrije tijd vrijwillig voor de
gemeenschap.

www.backbone050.eu
www.magmagroningen.nl

http://www.backbone050.eu
http://www.magmagroningen.nl
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