
 

Nieuwsbrief SLAK april 2012 
 

Nieuwe directeur Stichting Atelierbeheer SLAK 

 
Per 1 april 2012 is Freek Roffel de nieuwe directeur van Stichting Atelierbeheer SLAK. 

Dhr. Roffel – voorheen reeds in functie als bureaumanager en later directeur ad interim- volgt Arno 

de Blank op die ruim 26 jaar de functie van directeur en projectleider vervulde. 

Dhr. de Blank blijft bij SLAK actief in een nieuwe functie als adviseur beleid en projecten. Wiliam 

Willems krijgt de leiding met betrekking tot projecten in de functie van manager projecten. 

In de beleidsnotitie “Klaar voor de toekomst” is de noodzaak aangeduid om directietaken en 

projecten te scheiden en hierbij is deze scheiding een feit. 

 

Arno de Blank met sabbatical 

 
Sinds 1april  is Arno voor zes maanden met sabbatical leave. We wensen hem een prettige tijd toe en 

zien hem graag op 1oktober weer terug in zijn nieuwe functie. 

 

Contacten met eigenaren 

 
Het komt regelmatig voor dat huurders contact opnemen met eigenaren van een pand. 

Volgens de meeste contracten die wij afsluiten is dit echter niet toegestaan. 

SLAK is altijd de partij die overlegt of onderhandelt voor en met de huurder. 

Wanneer huurders zelfstandig contacten gaan onderhouden kan dit verwarrend of zelfs contra 

productief werken. 

 

Saksen Weimar atelierwoningen 

 
Goed nieuws!  

De toewijzing van de woningen op het voormalig Saksen Weimar kazerneterrein gaat nu echt van 

start. 

Op de webpagina www.slak.nl/slak/swk vind u alle informatie rondom de woningen en kunt u indien u 

interesse heeft uw voorkeuren doorgeven voor 23 april aanstaande. 

 

http://www.slak.nl/slak/swk


De procedure is als volgt: 

 U zoekt drie woningen uit waar u graag zou willen wonen.  

 U geeft via bovengenoemde site aan welke woningen dit zijn, de eerste keuze bovenaan. 

 Na 23 april worden alle inzendingen vergeleken en wordt een voorlopige lijst gemaakt van de 

woningen met telkens drie kandidaten 

 Begin mei zal Vivare kandidaat huurders gaan uitnodigen en verdere afspraken maken. 

 Indien u geen bericht ontvangt van Vivare kunt u dezelfde week van SLAK bericht krijgen van 

SLAK met de mededeling dat u (mogelijk voorlopig) (nog) niet geplaatst zult worden. 

Mochten er nog andere woningen beschikbaar zijn omdat er te weinig kandidaten voor zijn 

dan kunt u hier alsnog op intekenen. De verdere procedure hiervoor wordt via de website 

bekend gemaakt. 

 

De toewijzingsprocedure ligt dus in eerste instantie in handen van SLAK. Hierbij wordt rekening 

gehouden met inschrijftijd en mogelijke urgentie. Wanneer SLAK eenmaal de lijst heeft doorgegeven 

aan Vivare is deze uiteindelijk de partij de de daadwerkelijke toewijzing doet 


