
 Nieuwsbrief SLAK juni 2013 

 

 

 

SLAK koopt St Jansschool 
 

SLAK is sinds 1 juni 2013 eigenaar van het schoolgebouw aan 

de St. Janskerkstraat 86a in Arnhem. 

 

Het gebouw werd al een aantal jaren beheerd door SLAK voor 

de gemeente. 

Door het pand anders in te delen kunnen we binnenkort meer 

permanente ateliers aanbieden. 

 

In het najaar gaan medewerkers van SLAK samen met de 

huurders beginnen aan een opknapbeurt en krijgt het gebouw 

een frissere uitstraling met een nog te verzinnen naam. 

 

Suggesties zijn welkom via algemeen@slak.nl.   

De leukste inzending wordt beloond met een leuk cadeau en 

eeuwige roem als naamgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutels overhandigd aan bewoners Saksen Weimar Kazerne 
 

Op 30 mei jongstleden hebben twee SLAK-

kandidaten de sleutels in ontvangst genomen 

van een prachtige atelierwoning in de 

voormalige Saksen Weimar Kazerne in 

Arnhem. 

 

De sleutels werden overhandigd door 

wethouder Gerrie Elferink. Tevens waren bij 

de overhandiging de directeuren en 

medewerkers van Vivare en SLAK aanwezig. 

 

 

Vivare en SLAK hebben een samenwerkingsovereenkomst waarbij SLAK de toewijzing doet van de 

woningen en Vivare de rol als verhuurder op zich neemt.  
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Deze werkwijze wordt ook gehanteerd bij de vorig jaar opgeleverde atelierwoningen aan de Blauwe 

Weide. 

 

Het voormalig kazernegebouw maakt deel uit van de transformatie van het hele terrein. Twee weken 

geleden heeft Vivare ook een dergelijk gebouw in gebruik gegeven dat ook door voormalig SLAK 

huurders is betrokken.  

 

In totaal heeft Vivare 28 atelierwoningen voor kunstenaars gerealiseerd.  

Het oorspronkelijke plan van 53 woningen is helaas niet gehaald. De plannen voor de 

atelierwoningen zijn jaren geleden opgesteld maar zijn helaas in deze tijd niet meer te realiseren door 

woningbouwverenigingen omdat zij zich meer op de core-business moeten richten. 

 

Desalniettemin zijn nu 28 kunstenaars, al dan niet met hun gezin, de trotse huurders van een mooie 

woning waarin de werkruimte is opgenomen. 

 

 

 

 

 

SLAK zoekt anti-kraakwachten / pandoppassers 
 

Zoals bekend is SLAK sinds twee jaar aangesloten bij het Keurmerk Leegstandbeheer. Inmiddels 

maken al veel kunstenaars gebruik van deze nieuwe dienst. 

 

Voor een lage prijs kan gewoond 

en/of gewerkt worden in soms zeer 

bijzondere panden. 

 

Het betreft regelmatig panden die 

(zeer) kort in beheer zijn en de 

gebruiker dient binnen een maand 

na aankondiging het pand te hebben 

ontruimd. 

 

Om goed in te kunnen spelen op de 

vraag van eigenaren om gebouwen 

zeer snel veilig te stellen zoekt SLAK nu voor heel Gelderland kandidaten die mogelijk van deze 

dienst gebruik willen maken. 

Aanmelding kan via algemeen@slak.nl  

 

Tevens is SLAK op zoek naar anti-kraakwachten die voor een aantal dagen in een pand willen 

verblijven tegen een vergoeding ter voorkoming van diefstal en vandalisme. Aanmelding kan op de 

zelfde wijze als hierboven is vermeld. 
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Nieuwe coördinator onderhoud / opzichter 
 

Sinds 1 maart is Maarten de Jongh de nieuwe coördinator onderhoud / 

opzichter van SLAK. 

 

Maarten volgt Marcel Borsje op die precies vier jaar bij ons in dienst is 

geweest. Maarten werkt van maandag tot en met donderdag. Hij is 

telefonisch bereikbaar op 026-3515438 optie 2, of via e-mail: 

m.dejongh@slak.nl  

 

We danken Marcel voor zijn inzet en wensen Maarten veel succes en werkplezier bij SLAK.  

 

 

 

 

Invoering van IBAN nummers bij SLAK 
 

De huidige acceptgirokaart wordt afgeschaft. 

Om  de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen willen we nu vast beginnen met het 

verzamelen van  gegevens. 

 

Graag willen wij u  nogmaals vragen om de volgende gegevens te sturen naar financieel@slak.nl 

in de onderwerpsregel “IBAN gegevens en uw naam” 

 

In het bericht zelf zet u vervolgens uw bankrekeningnummer en IBANcode. 

Deze staat vermeld op de nieuwste pasjes of is op internet aan te vragen bij een IBANgenerator, 

bijvoorbeeld www.overopiban.nl 

  

Vanaf 1 juli 2013 kunt u betalen met IBAN 

Vanaf 1 februari gaan betalingen verlopen met de nieuwe acceptgiro. 
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