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Doorstroombeleid gemeente Nijmegen
Begin 2017 presenteerde gemeente Nijmegen de uitwerkingsnotitie van het atelierbeleid (dat in 2016
door de raad werd vastgesteld). SLAK ontvangt voor de uitvoering van het atelierbeleid subsidie van
gemeente Nijmegen.
Het nieuwe atelierbeleid is gebaseerd op 3 pijlers: continuïteit (meer permanente ateliers),
betaalbaarheid (maximaal €60,- per m2 per jaar) en doorstroom (stimulering van startende
kunstenaars). Met name het doorstroombeleid vraagt om verdere uitleg:
Gemeente Nijmegen wil startende kunstenaars stimuleren om in Nijmegen hun carrière de eerste
impuls te geven. Doelstelling is om nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten tussen SLAK en
huurders/gebruikers, met een vaste huurtermijn van een periode van vijf jaar. De gemeente verwacht
dat kunstenaars na die vijf jaar in staat zijn om een marktconform of luxer atelier te huren.
Voor een groot gedeelte vindt doorstroming op dit moment al plaats door het gevarieerde aanbod
van tijdelijke, semi-tijdelijke en permanente ruimten. SLAK onderschrijft het principe van
doorstroming, maar vreest ongewenste neveneffecten door geforceerde doorvoering van het
doorstroombeleid. Denk dan bijvoorbeeld aan toenemende leegstand van (duurdere) permanente
ateliers en verdringing van (goedkopere) tijdelijke ateliers. SLAK wil daarom de effecten nauwkeurig
monitoren.
De doorvoering van het atelierbeleid geldt vooralsnog alleen voor de panden waarvan gemeente
Nijmegen de eigenaar is. Daarnaast wordt het nieuwe atelierbeleid gefaseerd ingevoerd.
Het eerste pand waar het nieuwe beleid op wordt toegepast is Villanovastraat 2-6. Dit pand heeft
veel achterstallig onderhoud en krijgt een forse uitbreiding van het aantal ateliers. Na de verbouwing
krijgen de huurders een nieuw contract aangeboden. In samenspraak met de huidige huurders van de
Villanovastraat en gemeente Nijmegen zal SLAK de consequenties van de nieuwe contracten
onderzoeken en indien nodig zoeken naar oplossingen.

Verschillende ruimten beschikbaar in Nijmegen-Oost
Sinds juni heeft SLAK twee nieuwe gebouwen in beheer genomen in Nijmegen-Oost. SLAK heeft
beide gebouwen tot minimaal zomer 2019 in beheer. Het gaat om een voormalig schoolpand aan de
Vlierestraat en om een voormalig wijkcentrum aan de aangrenzende Elzenstraat. In de Vlierestraat
zijn nog een aantal klaslokalen beschikbaar.

Aan de Elzenstraat zijn nog verschillende werkplekken beschikbaar
In de Elzenstraat gaat het met name om de grotere ruimtes. Deze ruimtes zijn erg geschikt om te
gebruiken als werkplekken voor culturele initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een gedeelde studio
voor een kunstenaarsinitiatief, een (tijdelijke) projectruimte voor de organisatie van een evenement.
Een van de ruimten aan de Elzenstraat heeft een eigen ingang met een grote ruit, deze ruimte leent
zich erg goed voor een publieke functie, zoals een winkel, expositieruimte of ontmoetingsplek.
Interesse? Check dan onze aanbiedingenlijst.

William Barnhart
Sinds begin juli verblijft de Amerikaanse kunstenaar William Barnhart in de
Artist in Residence (AIR) aan de Weerdjesstraat in Arnhem. William komt
uit Arizona en is kunstschilder. In twee maanden tijd werkt hij aan maar
liefst 18 schilderijen.
William Barnhart schildert soms landschappen, maar meestal staat de
menselijke figuur centraal in zijn werk. Thema’s als drama en kwetsbaarheid
van de mens binnen een steeds complexere en gefragmenteerde wereld zijn
vaak onderwerp van zijn schilderijen. William geeft met intensiteit van
kleuren en lijnen en de gelaagdheid van pigmenten uitdrukking aan deze
emoties. Schilderen is voor William de manier om de wereld te ontdekken.
In de zomermaanden ontdekt William met zijn
schilderijen de stad Arnhem en de omgeving.
Zeilen op de Rijn.
Eind augustus presenteert William zijn werk op de International
Amsterdam Art Fair. Ook over de grens zijn fans te vinden: William zal een
deel van zijn werken verkopen aan een verzamelaar in Düsseldorf.

Waalse Kerk.

Ook geïnteresseerd om gebruik te maken van de AIR? Of ken je een
binnen- of buitenlandse kunstenaar voor wie dit wellicht een mooie kans is?
Stuur dan een mail naar p.coenen@slak.nl.

Inschrijving editie 2017 geopend!
Kunstraffinaderij is een multidisciplinaire kunstbeurs. Op 24, 25 en 26 november staat de Nijmeegse
Stevenskerk weer vol met stands van kunstenaars uit allerlei verschillende kunstdisciplines. Een
verrassend en innovatief evenement waar kunstenaars uit de regio Nijmegen en het Duitse
grensgebied de nieuwste werken presenteren.
Wil jij als kunstenaar hierbij zijn? Schrijf je dan nu in voor de editie van 2017!
Ga voor de inschrijving naar: www.kunstraffinaderij.nl
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