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Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat er veel gebeurt op het gebied van vastgoed en 

cultuur; SLAK presenteert binnenkort twee grote nieuwe cultuurpanden in Arnhem, en 

daarmee wordt ons bestand uitgebreid met maar liefst 100 nieuwe werkruimten. Naast de 

atelierruimten realiseert SLAK, samen met partners uit het culturele veld en de gemeente 

Arnhem, ook een flink aantal nieuwe tijdelijke ruimten voor presentaties, exposities en 

culturele evenementen.  

 

Er komt dus een aanzienlijke uitbreiding op het tijdelijke vlak en er komt ook schot in de 

ontwikkelingen voor permanente ruimten: we gaan eindelijk beginnen met de langverwachte 

permanente atelierwoningen op de Saksen Weimar!  

 

 

DeTrans 

In het Rijnbooggebied realiseren SLAK en de gemeente 

Arnhem een nieuw multifunctionele Creatieve Hotspot. 

In het voormalige MEE-gebouw komen, naast dertig 
ruime ateliers, twee ruimten voor exposities en 

evenementen. Dit zijn forse ruimten, van circa 250 en 

400 meter, met een ontvangsthal en eigen toiletten. De 

ruimten zijn geschikt voor evenementen tot 400 

bezoekers. SLAK beheert de ruimten, ze zijn 

beschikbaar op weekbasis. De aftrap van Trans4 wordt 

gegeven door het OK-festival, dat plaatsvindt van 20 

t/m 22 april. Meer informatie over het festival: http://www.ok-festival.com/ 

 

 

Broerenstraat 53  

In het hartje van de stad, tegenover het stadhuis, komt nog een tweede groot ateliergebouw. 

In het voormalige MO-gebouw komen 65 

ateliers/werkruimten, twee tijdelijke winkels en 

een klein podium in de kelder. De ruimten zijn 

goedkoop (je kunt al een ruimte huren voor 

minder dan 100 euro inclusief, voor een 
gegarandeerde periode van een jaar); het 

gebouw leent zich dus met name voor startende 

ontwerpers en kunstenaars. Aanmelden voor 

een bezichtiging kan via 

http://www.slak.nl/slak/aanbiedingenlijst/   

Verder krijgt het gebouw verschillende 

ontmoetingsruimten voor culturele activiteiten.  

 

De kelder van het voormalige gemeentelijke bezoekerscentrum is beschikbaar voor 

kleinschalige presentaties en optredens.  

http://www.ok-festival.com/


Er is een kleine bar en een bioscoopzaaltje; de kelder biedt plaats aan zo’n 80 bezoekers. 

Voor meer informatie over huur van de kelder: algemeen@slak.nl 

 

Een van de winkels wordt kantoor, designwinkel en Seats2Meet-concept van OPA, het 

Ontwerp Platform Arnhem. In de tweede winkel van B53 kunnen kunstenaars of een 

ontwerperscollectief een tijdelijke designwinkel of galerie realiseren volgens het in Nijmegen 

al beproefde Tussentijds concept: Tussentijds.org is een website waar vraag en aanbod van 

tijdelijk leegstaande winkels aan elkaar gekoppeld worden. Interesse? Kijk op 

www.tussentijds.org 

 

 

Saksen Weimar, we komen eraan! 

Binnenkort wordt gestart met de verbouwing van de eerste twee legergebouwen op het 

Saksen Weimar-terrein tot atelierwoningen. De afgelopen periode is gebruikt om de oude 

plannen te heroverwegen. SLAK heeft aangegeven dat er behoefte is aan grotere 

atelierwoningen met ruime ateliers. Voor gezinnen is het aanbod aan atelierwoningen klein. 
De plannen zijn dus aangepast: het worden nu merendeels driekamerwoningen met ruime 

ateliers (52 m2) en een tuin. Er zijn meerdere varianten, ook met meer slaapkamers en/of 

kleinere ateliers. De huurprijzen zullen niet boven de huurtoeslaggrens uitkomen. We zijn 

heel blij met deze ontwikkeling en denken dat de nieuwe plannen goed aansluiten bij de 

wensen van onze doelgroep. 

Als de plannen tot in detail bekend zijn, kan met de toewijzing worden gestart. Begin maart 

verschijnt een extra nieuwsbrief met meer informatie en de mogelijkheid om je aan te 

melden. De mensen die zich in het verleden hebben aangemeld voor atelierwoningen op het 

Saksen Weimar terrein, zullen nog een keer schriftelijk worden benaderd. 

Inschrijven kan dus vanaf medio maart. Begin april kunnen we dan kandidaten gaan 

voordragen aan Vivare, de verhuurder. In mei zal gestart worden met de verbouw, zodat in 

het voorjaar van 2013 de woningen opgeleverd kunnen worden. 

In eerste instantie gaat het om 28 atelierwoningen, verdeeld over twee gebouwen. Bij 

voldoende belangstelling zullen ook de andere gebouwen verbouwd worden tot 

atelierwoningen. Dit wordt dan de volgende fase. 

 

 
Opening en open huis KLEIN BERLIJN 

Waalbandijk 22 Nijmegen 

Zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 13.00 – 17.00 uur. 

 

Sinds juli 2011 heeft SLAK het atelierpand Waalbandijk 22 in 

Nijmegen in beheer. 

In dit pand zijn 17 ateliers gevestigd. Vanaf 1 maart komt er 

een atelier vrij. 

Reageren kan via: http://www.slak.nl/slak/aanbiedingenlijst/     

aanbieding nummer 9. 

 

Klein Berlijn is net als de Vasim een culturele broedplaats waar kunstenaars en culturele 

organisaties actief zijn. Tijdens het weekend van 31 maart/1 april kunt u een kijkje nemen in 

de artistieke keuken, en genieten van live muziek, een hapje, een drankje, een 

kinderkunstplek en een vuurshow van Circus Caprioli. 

Op 1 april om 14.00 uur opent wethouder Henk Beerten officieel de deuren van “Klein 

Berlijn” 

mailto:algemeen@slak.nl
http://www.tussentijds.org/


 

 

Resultaat Enquête Nijmegen 

In Nijmegen hebben we de afgelopen maand een onderzoek gehouden naar de 

atelierbehoefte van de kandidaat huurders. Dat onderzoek gaat resulteren in een plan voor 

een nieuwe tijdelijke ateliervoorziening, in het voormalige Flexcollege aan de Krekelstraat. In 

dit pand is ruimte voor circa 20 ateliers en een expositieruimte 

 

 

 
 
Voor een nieuw op te starten woon/werkpand  in Doetinchem is een aantal 

initiatiefnemers op zoek naar kunstenaars met een ondernemende instelling. Ben 

je op zoek naar  permanente huisvesting voor zowel je woon-  als werkruimte, 

heb je zin en tijd om dit plan verder uit te werken, maar vooral: voel je de 

behoefte om Doetinchem kennis te laten maken met jouw kunsten: 

 

Meld je voor de informatieavonden aan op info@wbvg.nl: 

Maandag 27 febr. 19.30 uur in de Gruitpoort in Doetinchem. 

Woensdag 29 febr.  19.30 uur bij de WBVG in Arnhem. 

 

De opzet is een woon/werkpand voor 12 kunstenaars, voor de helft afkomstig uit 

Doetinchem of directe omgeving  en de andere helft uit Arnhem. 

Uitgangspunt zijn de karakterpanden van de WBVG,  Collectiviteit, Zelfbeheer en 

gemeenschappelijke  voorzieningen/belangen . 

 

JIJ: 

 hebt een ondernemende instelling 

 hebt een open houding om samen te werken met een team  

 bent  professioneel werkzaam in de creatieve sector,   

 bent ambitieus en bereid om tijd en energie in de organisatie van dit 
project te steken. 

 

Initiatiefnemers zijn: WBVG, Wooncorporatie Sité Woondiensten en de 

Gruitpoort 

 

Kijk voor achtergrond informatie op www.wbvg.nl 

WBVG, van Lawick van Pabststraat 2, 6814 HH Arnhem 

 

 

Toewijzingsbeleid SLAK 

In het verleden zijn er vaker afspraken per pand gemaakt ten aanzien van toewijzingen. 
Aangezien deze verouderde afspraken regelmatig conflicten opleveren is besloten via deze 

weg kenbaar te maken dat het toewijzingsbeleid eenduidig wordt toegepast. 

http://www.wbvg.nl/


Wanneer een te verhuren eenheid beschikbaar komt zal deze altijd via de aanbiedingenlijst 

op de website van SLAK worden aangeboden en kunnen kandidaten op de gebruikelijke 

wijze reageren. 

Vervolgens bepaalt SLAK aan de hand van het aantal inschrijvingsjaren en de samenstelling / 

bestemming van het pand welke kandidaat uiteindelijk huurder wordt. 

 

Tevens worden bij elk afzonderlijk af te sluiten contract altijd administratiekosten en één 

maand huur als waarborgsom in rekening gebracht. 

 

 

Hiernamaals 

Hiernamaals is een broedplaats van creativiteit en breidt binnenkort uit met een nieuw 

concept: Hiernumaals! 

Hiernamaals nodigt fashion – en productdesigners uit 

om hun producten te presenteren. 

Hiermee geeft hiernamaals ook andere ontwerpers 
de gelegenheid om hun eigen product op de kaart te 

zetten. 

 

Niet alleen gevestigd talent maar ook aanstormend 

talent is welkom om zich op een a-locatie in het 

modekwartier van Arnhem te presenteren. 

Hiernamaals is een winkel/atelier waar vintage kleding wordt ge-costumized. Voor 

Hiernumaals is de huidige locatie aangepast om gastontwerpers hun producten te laten 

showen en verkopen. 

 

Voor meer informatie en contact: http://www.hiernamaals-arnhem.nl/ 

 

 

http://www.hiernamaals-arnhem.nl/

