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Krekelstraat 8 Nijmegen 

 
In de Nijmeegse wijk Hatert heeft SLAK het voormalige Flex-

college in beheer genomen. Het gebouw is nog in redelijke staat 

en een goede aanwinst voor het bestand aan tijdelijke ateliers in 

Nijmegen.  

 

Er zijn in dit gebouw nog verschillende grote en kleine 

atelierruimtes te huur. Naast de individuele atelierruimten 

beschikt dit gebouw over een flinke voormalige kantine die 

prima kan dienen als expositieruimte. De buurtbewoners 

kunnen op 12 september voor het eerst kennis maken met 

deze nieuwe culturele hotspot in Hatert als het gebouw dienst 

doet als stem-lokaal.  

 

Meer informatie en prijzen: http://www.slak.nl/slak/aanbiedingenlijst/ 

Aanbieding nummer 8. 

 

 

Weerdjesstraat 8 Arnhem 

Een nieuwe permanente locatie 

 

In een karakteristiek pand aan het begin van de 

Weerdjesstraat realiseert SLAK in samenwerking met 

Portaal 300 m2 voor de culturele sector. Aan de rand van 

het centrum, op loopafstand van ARTEZ en MMA.  

 

Op de eerste verdieping komt een project- en 

expositieruimte. Een nieuw initiatief dat binnenkort haar 

plannen bekend maakt.  

 

Op de begane grond bevindt zich een mooie werkruimte van circa 70 m2 met een eigen toegang aan 

de achterkant van het pand. Deze ruimte is nog te huur: de huurprijs bedraagt € 432,50 ex. BTW, 

servicekosten € 144,16.   

De tweede verdieping bedraagt ongeveer 92 m2 en is uitermate geschikt als project- en 

kantoorruimte. Er zijn gegadigden voor deze ruimte, maar geïnteresseerden kunnen zich nog melden. 

De huurprijs is € 610,66 ex. BTW en de servicekosten zijn € 190,83.  

 

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

Aanbieding nummer 2 en 2a 

 

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


 

Theater op Trans 6 

Van 18 augustus tot 23 september: Theater de Plaats, PRATEUR 

http://theaterdeplaats.nl/actueel/prateur2012 

 

 

 

 

 

 

 

Pompstation in Lent 
Het Pompstation in Lent is een historisch gebouw in de natuur. Dit 

industriële gebouw wordt over enige tijd herontwikkeld tot een van de 

entreepanden van Park Lingezegen. Voor het tijdelijke beheer 

gedurende minimaal een jaar zoekt Stichting Slak een kunstenaar die op 

deze bijzondere plek wil wonen, werken en exposeren.  

 

De verwachte kosten voor deze bijzondere tijdelijke woon- en 

werkplek zijn circa 300 euro excl. gas/water/electra.  

Meer informatie over het pompstation: 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/Kopen/pompstation_lent/_rp_center1_elementId/1_

1346362 

 

 

Toewijzingsbeleid SLAK 
 

Sinds 1 juni 2012 voert SLAK officieel een nieuw toewijzingsbeleid. 

 

Kandidaten moeten aan de volgende criteria voldoen: 

  

1 Diploma erkende kunstopleiding HBO of MBO 

2 Deelname aan minimaal 3 exposities, voorstellingen e.d. 

3 Maakt gebruik van de WIKK-regeling en/of heeft in het recente verleden ( tot 3 jaar terug) 

stipendia, beurs of cultuursubsidie ontvangen. 

4 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

  

Indien men aan twee van de vier criteria voldoet komt men op de eerste wachtlijst. Elke vijf jaar vindt 

hertoetsing plaats. Men kan dan terugvallen van de eerste wachtlijst naar de tweede wachtlijst. 

Andersom is het ook te allen tijde mogelijk om zich weer aan te melden voor de eerste wachtlijst. 

  

Tweede wachtlijst 

  

Hierop staan alle kandidaten die zich niet aangemeld hebben voor de eerste wachtlijst dan wel 

hiervoor zijn afgewezen. Voor deze lijst vindt geen selectie plaats, iedereen kan zich hiervoor 

aanmelden. Dus bijvoorbeeld autodidacten, studenten  en zzp -ers zonder kunstopleiding. Op het 

inschrijfformulier moet men aangeven voor welke activiteiten men een ruimte zoekt. SLAK behoudt 

zich wel het recht voor om kandidaten te weigeren. 

 

De hertoetsing wordt momenteel geimplementeerd. 

Vanaf 1 februari 2013 gaat SLAK, mede ondersteund door de Belastingdienst, toetsen of de huidige 

huurders nog aan de criteria voldoen. 

http://theaterdeplaats.nl/actueel/prateur2012
http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/Kopen/pompstation_lent/_rp_center1_elementId/1_1346362
http://www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/Kopen/pompstation_lent/_rp_center1_elementId/1_1346362


Het toetsingsmodel wordt in een volgende nieuwsbrief gepubliceerd en toegevoegd aan het 

toewijzingsbeleid op de website http://www.slak.nl/slak/toewijzingsbeleid/  

 

Bovenstaande houdt in dat alle voorgaande afspraken- die mogelijk gemaakt zijn per pand-vervallen.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toewijzing woningen Saksen Weimar Kazerne en voortgang 

 

In het voorjaar kreeg SLAK goed nieuws: de woningen op Saksen Weimar worden nu eindelijk 

gebouwd! Inmiddels is de eerste bouwhandeling verricht door wethouder Elfrink en is de verbouwing 

in volle gang. 

 

Samen met Vivare heeft SLAK een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een eerste serie 

woningen in twee gebouwen. 

 

Toelichting Toewijzing 

 

Tijdens de inschrijvingsperiode en de toewijzingstijd kregen we regelmatig vragen over de toewijzing. 

De toewijzing voor de woningen ging als volgt in zijn werk: 

 

In plaats van ruim honderd woningen die in het originele plan stonden mocht SLAK uiteindelijk 

(voorlopig) 28 woningen toewijzen. In tussenfases was sprake van ongeveer 53 woningen, maar 

uiteindelijk heeft Vivare besloten 2 keer 14 woningen aan SLAK toe te kennen. SLAK heeft 

kandidaten voorgedragen aan Vivare. Vervolgens heeft Vivare gesprekken met kandidaten gevoerd en 

intussen zijn alle woningen toegewezen. De kandidaten die nu getekend hebben, kunnen naar 

verwachting in februari 2013 de huurwoning in het voormalig kaxzernecomplex betrekken. 

 

Veel reacties 

 

Een zeer grote groep belangstellenden reageerde op een zelfde type woning. Hierdoor zijn de kansen 

voor elke kandidaat kleiner geworden om een voorkeurswoning toegewezen te kunnen krijgen.Op 

een klein aantal woningen kwamen beduidend minder reacties; die stonden dus wat langer op de 

aanbiedingenlijst van de website. Ook zijn in de nieuwsbrief en op Facebook berichten geplaatst om 

de woningen onder de aandacht te brengen. 

 

Toewijzing vond plaats op basis van inschrijftijd en urgentie. Een uiterst lastige puzzel die soms om 

vervelende beslissingen vroeg. Het is dus goed mogelijk dat een kandidaat met een kortere 

inschrijfduur voorrang kreeg in verband met urgentie zoals huurders die gedwongen een pand 

moe(s)ten verlaten. 

 

Meer atelierwoningen? 

 

Momenteel is SLAK nog met Vivare in gesprek over de andere twee legeringsgebouwen. Het 

originele plan bood immers veel meer ruimte aan kandidaten van SLAK dan nu het geval is. 

Mogelijk bieden die alsnog een goede kans aan andere, nu afgewezen kandidaten. SLAK is echter veel 

voorzichtiger geworden met toezeggingen, het verleden heeft aangetoond dat er te vaak iets is 

beloofd dat, om welke reden dan ook, niet nagekomen kan worden. Uiteraard blijven we de aandacht 

vestigen op de grote behoefte en belangstelling voor atelierwoningen. 

Naar verwachting kan de groep die nu getekend heeft in februari  2013 de huurwoning in het 

voormalig kazernecomplex betrekken. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

SLAK berichten 
Na 127 edities heeft SLAK besloten te stoppen met het publiceren van de SLAK berichten. Door de 

komst van de digitale nieuwsbrief, de website en Facebook is een papieren versie van de SLAK 

berichten overbodig geworden. Tevens is het drukken en verspreiden van een dergelijk blad een 

flinke kostenpost waarop helaas bezuinigd moet worden.  

 

De laatste tien jaar heeft Loes van Schaaijk met veel plezier en toewijding aan de vormgeving gewerkt 

en heeft een groot deel van het personeel van SLAK zich regelmatig met de inhoud bezig gehouden.  

 

SLAK gaat voor nieuwe huurders en relaties een boekje uitgeven waarin het veelzijdige karakter van 

SLAK wordt voorgesteld. Dank aan iedereen die ooit zijn aandeel geleverd heeft aan 127 keer SLAK 

berichten! 

 

Arno de Blank weer terug op kantoor 
Na een flink aantal maanden sabbatical leave is Arno langzamerhand weer zijn uren aan het 

uitbreiden. Vanaf november werkt hij weer drie en een halve dag als adviseur beleid en projecten. 

 

 

 

 


