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SLAK start met tijdelijke locaties op Arnhems Buiten 

 
SLAK heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren 

van Arnhems Buiten - het voormalige KEMA-terrein - om 

een aantal gebouwen tijdelijk te beheren. De ruimtes hebben 

een kantoorachtige uitstraling en deze moet gehandhaafd 

blijven.  

 

Dat betekent dat niet alle disciplines hier terecht kunnen. Er 

wordt gewerkt met een uitgebreid huishoudelijk reglement. 

Het betreft nadrukkelijk tijdelijk beheer, de opzegtermijn 

bedraagt 4 weken.  

 

Daar staat tegenover dat het bijzondere monumentale gebouwen zijn in een parkachtige omgeving. 

Geïnteresseerden die bij SLAK zijn ingeschreven kunnen zich aanmelden voor een bezichtiging via de 

aanbiedingenlijst. 

 

 

Uit dienst 
 

Per 1-1-2016 is Wiliam Willems niet meer bij SLAK in dienst. 

Wiliam heeft acht jaar met veel plezier bij SLAK gewerkt, eerst als coördinator Nijmegen en later als 

manager projecten.  

Wiliam bedankt bij deze alle kunstenaars en partners van SLAK voor de prettige samenwerking. 

SLAK bedankt Wiliam voor zijn inzet en werk, en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. 

 

 

Nieuwe medewerker 

 

SLAK verwelkomt haar nieuwe medewerker Pim Coenen. 

Pim is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 

als kunst- en cultuurwetenschapper in de richting 

kunstbeleid. Haar werkzaamheden richten zich voornamelijk 

op de inhoudelijke en beleidsmatige kant van SLAK.  

 

Daarbij kan gedacht worden aan het zoeken naar alternatieve 

financieringsbronnen voor projecten en de ontwikkeling van 

de beleidskoers van SLAK op de langere termijn. Tevens 

houdt Pim zich bezig met de programmering van de Artist in 

Residence aan de Spijkerstraat in Arnhem, de invulling van de 

Tussentijds-panden en het in gesprek gaan met creatieve initiatiefnemers in heel Gelderland.  

Voor inhoudelijke en culturele ideeën voor SLAK-panden kun je dus bij haar terecht. Pim werkt op 

maandag en dinsdag bij SLAK en is te bereiken via p.coenen@slak.nl. 

 

http://www.slak.nl/aanbiedingenlijst/
mailto:p.coenen@slak.nl


Netwerken, kennis en inspiratie 

 
Op dinsdag 1 maart 2016 organiseert de netwerkvereniging Jong MKB Arnhem Nijmegen in 

samenwerking met Stichting Atelierbeheer SLAK in Arnhem de parallelsessies. Leden van de 

vereniging delen hun (vak)kennis in een aantal korte sessies. Leer, stel vragen en maak gebruik van de 

kennis binnen het netwerk. We verwachten een boeiende avond, met natuurlijk na afloop de 

gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje. Speciaal voor deze avond zijn alle 

ondernemende relaties van Stichting Atelierbeheer SLAK van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij 

te wonen. Aanmelden als genodigde kan via onze website. Onder activiteiten vind je op 1 maart de 

bijeenkomst.  

 

 

Te koop: Casco Ateliers in Doorwerth 

 
SLAK bemiddelt in de verkoop van vier casco ateliers 

die gebouwd gaan worden aan de Cardanuslaan in 

Doorwerth.  

Het betreft ruimtes 1, 6, 7 en 8. De plattegronden 

kunt u downloaden via deze link. 

 

Wijzigingen en aanvullingen (bijvoorbeeld ramen aan 

de noordzijde) zijn altijd bespreekbaar. 

 

Dit casco-concept houdt in: 

 

 Een zeer goed geïsoleerde en dus aangename en droge ruimte. 

 Hoogte 4 meter. 

 Een meterkast met aansluitingen voor elektra en water tot aan de hoofdkraan / 

hoofdschakelaar. een rioolaansluiting in de vloer. 

 Een achtertuin van circa 3 meter diep 

 Voorterrein c.q. parkeerruimte aan de voorkant, 7 meter diep tot aan de weg op eigen 

terrein.  

 We zijn nu bezig om voor het hele gebouw zonnepanelen te organiseren, zodat je geheel 

zonder gasaansluiting en met nul-op-de-meter kunt werken. 
 

Ruimte 1:         78 m² bruto vloeroppervlak €  78.980,= 

Ruimte 6 en 7:  50 m² bruto vloeroppervlak €  49.500,= 

Ruimte 8:         57 m² bruto vloeroppervlak op 214 m² eigen terrein €  82.000,= 

Prijzen zijn exclusief btw. 

 

De ruimtes zijn zeer geschikt als werkplaats of atelier.  

Het is mogelijk om een bedrijfswoning te bouwen in- of aan de bedrijfsruimte. Hierover moeten we 

overleggen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arno de Blank: a.deblank@slak.nl 

 

 

Atelieraanbiedingen 

 

In de Arnhemse Beekstraat worden nu drie ruime ateliers aangeboden tegen 

een gereduceerd huurtarief. 

Kijk voor meer informatie en overige atelieraanbiedingen op de 

aanbiedingenlijst. 

 

http://www.jongmkbkan.nl/agenda_details?id=264
http://www.slak.nl/wp-content/uploads/Doorwerth-plattegrond.pdf
http://www.slak.nl/aanbiedingenlijst/


Onderhoudstips voor de winter 
 

Nu de winter langzamerhand haar intrede doet volgen hieronder wat nuttige tips om ervoor te zorgen dat u 

niet in de kou komt te zitten of te maken krijgt met zware lekkages. 

 

Verwarming 
 

Wanneer u centrale verwarming heeft is het belangrijk om de ketel op druk te houden, dit betekent dat de 

ketel op tijd bijgevuld dient te worden.   

 

Wanneer er ongebruikte ruimtes in een pand zijn waar de radiatoren staan te loeien is het aan te bevelen om 

deze op de antivriesstand te draaien. De antivriesstand op thermostaatknoppen is aangeven met een ster of 

sneeuwvlok. Voor gewone radiatorknoppen geldt dat u ze volledig moet dichtdraaien en dan een klein beetje 

open. Hiermee voorkomt u bevroren leidingen en onnodig gasverbruik.   

 

(Buiten)kranen 

 
Heeft u (buiten)kranen of waterleidingen die in ruimtes zitten waar het kan vriezen? Zorg dan dat de leiding 

hiernaartoe afgesloten is en de kraan openstaat. Zo voorkomt u bevroren leidingen en lekkages. 

 

Lekkages 
 

In de herfst en de winter komen er vaak lekkages voor. Dit kan te maken hebben met stormen, regen, 

bevriezingen en bladeren. Vooral blad van bomen verdient aandacht omdat deze veel lekkages veroorzaken die 

vaak zeer goed te voorkomen zijn. Als u in een pand naast een boom of een bos huurt en de mogelijkheid heeft 

dakgoten of het dak schoon te maken, dan is dat aan te raden. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor! 

 

Instructiefilmpjes 

 

Op onze website staan diverse instructiefilmpjes waarin bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven over het bijvullen 

van een ketel of het vervangen van een kraanleertje. 

 

Noodnummer 
 

Bij een zeer dringend reparatieverzoek zoals een gesprongen waterleiding, zware daklekkage of een ernstig cv 

probleem kunt u buiten kantooruren en tijdens de kerstvakantie contact opnemen via ons noodnummer 026-

3705233. Indien u hiervan gebruik maakt om meldingen te doen die niet vallen onder de genoemde 

noodgevallen dan kunnen de kosten op u worden verhaald. 

 

 

SLAK is van 23 december tot 4 januari beperkt telefonisch bereikbaar.  

Uiteraard is het noodnummer gedurende deze periode wel bereikbaar: 026-3705233. 

 

 

  

Namens alle SLAK medewerkers fijne feestdagen en een inspirerend 2016 

gewenst! 

 

 

 

 
 

 

 Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 

 

http://www.slak.nl/onderhoud/
https://www.facebook.com/SLAK-Atelierbeheer-731928430266556/timeline/
http://www.slak.nl/
https://www.facebook.com/SLAK-Atelierbeheer-731928430266556/timeline/

