Doodvonnis Weggeefwinkel getekend
Het kraakpand aan de Vredenburg 29 wordt ontruimd

UTRECHT – Donderdag 31 maart 2005. Het doek is definitief gevallen voor kraakgroep DUMP. Op dinsdag 29 maart j.l. is uitspraak gedaan in de rechtszaak die tegen de krakers is aangespannen. Binnen een week moeten bewoners en gebruikers weg zijn en blijven.Onder andere heeft de rechter voldoende aannemelijk geacht dat spoedige ingebruikname zal volgen. Door de krakers aangedragen argumenten tegen deze bewering zijn volledig genegeerd. Bewoners en gebruikers zijn nog altijd overtuigd dat ontruiming opnieuw zal leiden tot langdurige leegstand.

Kraakgroep DUMP is een groep urgent woningzoekenden uit de omgeving van Utrecht. Op 10 mei 2003 hebben zij het leegstaande pand aan de Vredenburg 29 te Utrecht opnieuw in gebruik genomen middels een kraakactie. Voor het pand leeg kwam te staan was het in gebruik als DUMP 2000 winkel, vandaar de naam van de kraakgroep. DUMP 2000 heeft op 16 februari 2002 haar deuren gesloten, omdat er geen geld was voor de dure verbouwing die nodig was voor de benodigde gebruiksvergunning. Voor  DUMP 2000 was er een bioscoop op deze locatie gevestigd. Al in 1909 was dit de bioscoop waarin een van de beroemdste explicateurs van Nederland, 

 een oefenruimte ingericht waarin een aantal verschillende bands hebben geoefend. Er is een werkplaats waar kunstenaars bezig kunnen zijn en we bieden gelegenheid deze creatieve activiteiten te tonen. 

 Nu zullen deze projecten dus de nek worden om gedraaid. Met name voor de Weggeefwinkel is dit dodelijk. Het succes van de Weggeefwinkel is onder meer te danken aan de locatie, midden in de winkelroute. Het contrast met de consumptie maatschappij er omheen kan niet groter. Hierdoor is een diverse groep enthousiaste vrijwilligers ontstaan die de boel draaiende houden. Ook bestaat er een enorme publieke belangstelling en steun voor dit project, waardoor een enorme hoeveelheid goederen, drie maal per week vergeven kunnen worden. Vele mensen zijn daadwerkelijk geholpen, omdat zij hun goederen ergens kwijt kunnen of omdat ze deze kunnen gebruiken.

Wat vooral zwaar valt is het feit dat de Weggeefwinkel zal verdwijnen voor leegstand. Het pand wordt ontruimd omdat het verkocht is. De verkoper heeft beloofd het pand leeg te leveren, terwijl zij weet dat het gekraakt en dus niet leeg is. Nu accepteert de koper de levering niet vanwege de krakers, en heeft de verkoper spoedeisend belang bij ontruiming. De koper heeft aangegeven wat onderhoudswerkzaamheden te willen gaan ondernemen om het pand voor een huurder aantrekkelijker te maken. De argumentatie van de krakers rond de benodigde gebruiksvergunning is door de rechter totaal genegeerd. De koper heeft gezegd dat die gebruiksvergunning aan de huurder moet worden verleend. Die huurder is er dus niet, dus het komt leeg. Bovendien zal, om te voldoen aan de eisen van de gebruiksvergunning, een intensieve verbouwing nodig zijn. Voor een dergelijke verbouwing is zeker een bouwvergunning nodig en waarschijnlijk ook een sloop vergunning. Dergelijke vergunningsaanvragen duren zeker 13 weken. Kraakgroep DUMP heeft ten alle tijde haar bereidheid getoond vrijwillig te vertrekken en deze bereidheid is er nog altijd. Voorwaarde is wel dat op eventueel vertrek geen leegstand  zal volgen. Nu nog altijd de overtuiging bestaat dat het pand geruime tijd leeg zal komen te staan, zal de kraakgroep dan ook geen medewerking verlenen aan een ontruiming. Geen ontruiming voor leegstand!

De Weggeefwinkel zal voor het laatst haar deuren openen op zaterdag 2 april om 14:00 uur. Op deze dag is het totale leegverkoop, kortingen tot 100% Alles moet weg! Op donderdag 7 april zal er middels een begrafenis optocht afscheid genomen worden van de Weggeefwinkel. De rouwstoet start om 18:00 uur vanaf het grasveld bij Paardenveld en voert door het  centrum van Utrecht. Ondertussen bereiden de bewoners zich voor op de aanstaande ontruiming.
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