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Mijn toekomstdroom is
een woonerf waar een plek
is voor mensen met
verschillende achtergronden,
ook voor daklozen.
Voor mensen die er uit ideële
of praktische motieven voor
kiezen en mensen die weinig
te kiezen hebben
Een erf met een sociale functie
in de buurt
Een erf waar wonen en werken
nog dicht bij elkaar liggen
Ab Harrewijn

‘Dakloos op stand’, ‘Asterix dorp in vinex locatie’, ‘over noaberschap in de grote stad’ zijn alle drie
koppen van artikelen die over ’t Groene Sticht zijn verschenen. In deze teksten zit een
onverwachte tegenstelling. Dakloos hoort bij grootstedelijke problematiek, noaberschap
bij het platteland en dorp en vinex lijkt een regelrechte tegenstelling. ’t Groene Sticht heeft
vanaf zijn initiatief zich op gespannen verhoudingen begeven met de tijdsgeest. De buurt
met gemeenschapszin is gebouwd in een tijd dat de individualisering hoogtij viert. Het is
een buurt waar woon en werk functies nog direct op elkaar betrokken zijn, in een tijd waar
die juist van elkaar gescheiden worden. Een buurt waar ook daklozen zich thuis kunnen
voelen. Een grote ambitie. Hoe voel je je thuis als je dakloos bent, geen eigen huis hebt? Hoe
voel je je thuis in een buurt waar je niet langer dan een jaar kan wonen?
’t Groene Sticht is een buurt geworden waar buitenstaanders positief verrast van zijn.
Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Betrokken vaste bewoners kunnen niet altijd
uitgaan van vanzelfsprekende coalities met de betrokken organisaties. Organisaties kunnen
niet bij voorbaat uitgaan van draagvlak in de buurt. ‘t Groene Sticht heeft een bijzondere
sociale infrastructuur, die onderhouden moet worden. Het onderhoud moet op zo een
wijze plaatsvinden dat de vaste bewoners en organisaties steeds opnieuw voorwaarden
creëren om tijdelijke bewoners toegang te verschaffen tot deze buurtgemeenschap. Om
die reden hebben we aan dit meerjarenbeleidplan de missie meegegeven: ‘Een buurt waar
(medewerkers van) organisaties en bewoners op elkaar betrokken zijn’.
In de voorbereiding van dit meerjarenbeleidplan van de stichting ’t Groene Sticht hebben
we eerst teruggekeken naar de doelstellingen zoals die verwoord zijn in de statuten
en de voornemens die beschreven staan in het projectplan van december 1998. Daarbij
zijn accenten gelegd op de doelstellingen die het bestuur de komende jaren van belang
acht. Deze doelstellingen zijn besproken met het bestuur van de woonvereniging en het
coördinatieoverleg. Vervolgens is er een bijeenkomst belegd met alle bewoners van ’t
Groene Sticht. Dit meerjarenbeleidplan is het resultaat van deze bijeenkomsten en is door
het stichtingsbestuur op 7 januari 2009 vastgesteld. In het meerjarenbeleidplan presenteren
wij per onderscheiden – geactualiseerde- doelstelling wat we de komende vijf jaar gaan
(blijven) vormgeven en wat er voor nodig is om de doelstellingen (verbeterd) te realiseren.
Bij de beschrijving van de verschillende doelen is cursief het resultaat benoemd wat we met
dit meerjarenbeleidplan willen realiseren.
De doelstellingen van het meerjarenbeleidplan worden jaarlijks geconcretiseerd in een
werkplan.
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een woonerf waar een plek is voor mensen met verschillende achtergronden

Een buurt waar wonen en werken
niet gescheiden zijn
Een woon/werkbuurt met
verschillende woonvormen voor
weerbare en kwetsbare mensen

							
’t Groene Sticht biedt opvang en huisvesting aan dak en thuislozen en
andere mensen met een kwetsbare positie in de samenleving.
Draagvlak in de directe omgeving wordt gecreëerd door de inzet van
participerende betrokken bewoners.
In samenwerking met de woonvereniging gaan we een visie
ontwikkelen op wat het wonen in ’t Groene Sticht vraagt en
welke ambities we met elkaar delen, in relatie tot kwetsbare en
weerbare bewoners. We willen meer inzicht krijgen in de eisen
en de grenzen van het incasseringsvermogen van de buurt.
Hierbij gaan we minimale grenzen en omgangsvormen vast
stellen en zoeken naar instrumenten om deze te bewaken. Bij
de beperkte mogelijkheden om binnen ’t Groene Sticht in een
sociale huurwoning te kunnen wonen willen we de komende
jaren een betere balans in het evenwicht tussen kwetsbare en
weerbare bewoners. Bij de toelatingsprocedure zal rekening
gehouden worden met het feit dat weerbare bewoners eerder
verhuizen dan kwetsbare bewoners. Daarbij willen we ook
bevorderen dat er een evenwicht is tussen de beide flats in de
verhouding weerbare en kwetsbare bewoners.

‘t Groene Sticht biedt verschillende varianten in wonen en werken.
Een woon-werkbuurt waar bewoners en organisaties op elkaar betrokken
zijn én het voor elkaar mogelijk maken.
Voor de bewoners van Emmaus is die relatie heel direct.
Al kent Emmaus ook meerdere varianten. Medewerkers van
Emmaus die niet in de woongemeenschap wonen, maar wel in
de buurt. Wijkbewoners die vrijwilligerswerk bij Emmaus doen.
Bewoners van het gastenverblijf die een oriëntatietraject bij
Emmaus volgen. Door de inzet van de bewoners die een groot
aantal verschillende activiteiten te realiseren is de relatie tussen
wonen en vrijwilligerswerk een sterke basis van ’t Groene Sticht
geworden.
Daarnaast biedt ’t Groene Sticht een groot aantal mogelijkheden
om te werken of werkervaring op te doen voor mensen die
niet in de buurt wonen. De bedrijvigheid kan zowel een
kwaliteit van de buurt zijn als een last voor de buurt. Parkeren,
reclame uitingen, groepjes deelnemers die buiten roken
en de openingstijden van een terras zijn voorbeelden waar
bedrijvigheid in de directe woonomgeving niet altijd als een
positieve combinatie worden ervaren. De komende jaren wil
de stichting bevorderen dat op dit woonerf het combineren
van woon en werkfuncties door een meerderheid van de
betrokken beschouwd wordt als een kwaliteit van ’t Groene
Sticht. Dat vraagt om een goede communicatie tussen bewoners
en organisaties om steeds opnieuw het evenwicht in elkaar
belangen te zoeken en te vinden.
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Een erf waar wonen en werken nog dicht bij elkaar liggen

Een sociale,groene en
Een sociale buurt met

culturele buurtgemeenschap

draagvlak in de directe omgeving

met een externe uitstraling

door bewoners die zich inzetten
voor een levendige buurt
‘t Groene Sticht is een buurtgemeenschap waar draagvlak in de eigen
omgeving een herkenbaar en toegankelijk gezicht krijgt doordat participeren
de bewoners een breed scala aan activiteiten organiseren.
Binnen ’t Groene Sticht worden er veel activiteiten
georganiseerd door de vaste en tijdelijke bewoners. Deels zijn
dat activiteiten voor de bewoners en medewerkers binnen
’t Groene Sticht. Een ander deel zijn activiteiten met een
uitstraling naar de wijk. Tot nu lukt het de bewoners met
wat ondersteuning deze activiteiten te realiseren. Soms
geven bewoners aan dat ze het ook wat veel vinden en meer
medewerking kunnen gebruiken. Vandaar rijst de vraag of er
ook in de toekomst genoeg mensen te vinden om de activiteiten
van ’t Groene Sticht te organiseren. Een mogelijkheid om het
draagvlak te verbeteren is het betrekken van bewoners uit
de eerste schil rondom ’t Groene Sticht bij de organisatie van
activiteiten Bij de retourbalie is er al sprake van deelnemers
van buiten. Ook een evenement als de cultuurpleinen leent zich
daarvoor. Het stichtingbestuur wil de komende jaren investeren
in het vergroten van het draagvlak. Hiervoor wordt met de
woonvereniging overlegt over welke activiteiten/ werkgroepen
daarvoor in aanmerking komen.

’t Groene Sticht ontvangt personen en groepen die kennis willen nemen
van onze buurtgemeenschap en draagt haar visie uit
Er is nog steeds een grote vraag naar rondleidingen,
inspiratiebezoeken en voorlichting. In Apeldoorn hebben ze
‘een gebouw met de allure van een stadspaleis, op en toplocatie
in het stadscentrum gerealiseerd voor de om zwervers en
verslaafden nieuwe kansen te geven’. In een artikel in de
Volkskrant van 4 december 2008 staat dat ter inspiratie verwante
projecten werden bezocht, zoals ’t Groene Sticht in Utrecht.
In IJburg is op 11 december 2008 het Martien Schaepershuis
geopend, een woonvoorziening voor dak en thuislozen, met
werkfuncties die van betekenis zijn voor de wijk. De nieuwe
medewerkers van dit project zijn op inspiratiebezoek gekomen
naar ’t Groene Sticht. Dit zijn voorbeelden waar ’t Groene Sticht
bij wil blijven dragen aan draagvlak voor een geïntegreerde
kwalitatieve maatschappelijke opvang.
’t Groene Sticht is een groene oase in Leidsche Rijn
Met partijen zal worden onderzocht wat de mogelijkheden
zijn om het fysieke groene karakter van ’t Groene Sticht te
versterken.
’t Groene Sticht is een herkenbare duurzame en ecologische buurt
Hergebruik van goederen, uitgiftepunt van biologische
groentepakketten en een ecologische tuin is een begin. De
komende jaren zal onderzocht worden of het mogelijk is
om zonnecollectoren toe te passen. Op welke wijze is de
parkeerfunctie terug te dringen en op welke wijze kunnen
we actief bijdragen aan de reductie in gebruik van energie
en goederen. We onderzoeken of samenwerken met het
milieucentrum Utrecht en de Kersentuin haalbaar is.
Binnen ’t Groene Sticht vinden evenementen plaats die van culturele betekenis
zijn voor de wijk
Met de culturele evenementen bij Emmaus en de organisatie
van de wereldpleinen heeft ’t Groene Sticht er een cultureel
gezicht bij gekregen met een grote externe uitstraling. In de
toekomst hopen wij een cultureel gezicht te blijven houden.
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Voor mensen die er uit ideële of praktische motieven voor kiezen
en mensen die weinig te kiezen hebben

Onderhoud sociale infrastructuur
Wederkerigheid
Wederkerigheid is een sterke sociale structuur, die herkenbaar vorm
krijgt binnen ’t Groene Sticht.
Wederkerigheid is een kernwaarde van de woon- werkbuurt
’t Groene Sticht. Wederkerigheid vraagt van alle betrokkenen
een inzet die het mogelijk maakt dat het geheel meer is dan de
optelsom van de afzonderlijke delen. Binnen ’t Groene Sticht
is een praktische vorm van de wederkerigheid kruisbestuiving.
Kruisbestuiving is het voor elkaar van betekenis zijn zonder
dat daar direct iets tegenover staat vanuit het vertrouwen dat
het andersom ook gebeurt. Activiteiten van bewoners als de
Kerstmarkt en de wereldpleinen trekken veel belangstellenden
naar ’t Groene Sticht toe, wat weer goed is voor de bekendheid
met de winkel van Emmaus en het restaurant vergadercentrum
de Hoge Weide. De Hoge Weide maakt deze activiteiten
mede mogelijk door te participeren in de uitvoering en
vergaderruimte beschikbaar te stellen. Fiets 17 biedt niet alleen
werkervaringmogelijkheden aan de deelnemers, maar heeft zich
ook ontwikkeld als fietsenmaker voor de buurtbewoners.
Remake knapt meubels van Emmaus op die vervolgens weer
verkocht worden in de winkel van Emmaus. De werkplaatsen
in de silo nemen de vaste laste van de ruimte van de
woonvereniging voor hun rekening. De vrijwilligerscentrale
heeft een herkenbare plek in Leidsche Rijn binnen ’t Groene
Sticht, de ondersteuning van de vrijwilligerscentrale maken
verschillende activiteiten mede mogelijk. Dit zijn voorbeelden
van kruisbestuiving die in de praktijk van ’t Groene Sticht
de meerwaarde van de woon- werkbuurt vormgeven. Voor
elkaar van betekenis zijn met de diverse groep bewoners en
organisaties vraagt ook de komende jaren van een ieder een
inzet die over het ogenschijnlijke directe eigenbelang heen
stapt.

Er is sprake van permanent onderhoud aan de sociale infrastructuur
van ’t Groene Sticht.
Niet alleen de fysieke infrastructuur van ’t Groene Sticht heeft
(groot) onderhoud nodig, ook de sociale infrastructuur. Om de
doelstellingen van ’t Groene te realiseren hebben de volgende
onderwerpen permanent onderhoud nodig:
• Evenwicht sociale mix
• Evenwicht in draagkracht en draaglast van de
buurtgemeenschap bewaren.
• Informeren van (nieuwe)  medewerkers/ bewoners over
achtergronden van ‘t Groene Sticht
• Leefbaarheid bewaken en bevorderen
• Gemeenschappelijke visie ontwikkelen over wat wel en niet
van elkaar te verwachten?
• Participatie van buurtbewoners en medewerkers van
participerende organisaties
• De weg weten, welke lijnen lopen er tussen de diverse
participanten
• Procedures.  Afspraken uit het
verleden vastleggen, toegankelijk en
overdraagbaar maken en houden voor
nieuwe bewoners en medewerkers.
Laagdrempelige klachtenregeling
updaten.
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Wijzigen doelstelling in de statuten
De omschrijving van de doelstellingen van de stichting ’t Groene Sticht
zijn gewijzigd.
Bij de voorbereiding van het meerjarenbeleid van de stichting ’t
Groene Sticht is gebleken dat de doelstelling zoals opgenomen
in de statuten niet meer geheel passend is.

stichting ‘t Groene Sticht
• bewaakt doelstellingen
• begeert onroerend goed
• financiering
• stimuleert samenwerking partners

De gewijzigde doelstelling van stichting ’t Groene Sticht is:
a		het continueren van een groene en sociaal gemengde
woonwerkbuurt, met meerdere woon- en werkfuncties voor
mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie, waar
draagvlak wordt gecreëerd door de inzet van betrokken
participerende bewoners en medewerkers, die als buren
en collega’s voorwaarden creëren voor een levendige
geïntegreerde buurtgemeenschap;
b		het bevorderen van de integratie tussen bewoners met
verschillende maatschappelijke achtergronden;
c		het bevorderen van de betrokkenheid tussen bewoners en
participerende organisaties;
d		het beheren van het onroerend goed.

coördinator

adviseert en ondersteunt

partners ‘t Groene Sticht
Woonvereniging
• werving en selectie bewoners
• bevorderen sociale cohesie
• beheer openbaar groen en tuin
• organisatie festiviteiten
• beheer retorbalie
• initiatie culturele activiteiten
• website en buurtkrant
Emmaus Parkwijk
• woon- en werkgemeenschap
• kringloopwinkel
Tussenvoorziening
• gastenverblijf
• woonbegeleiding
Reinaerde
• Hoge weide
• Remake
• Fiets 17
Vrijwilligerscentrale
• ondersteuning activiteiten

coördinatoren
overleg
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