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Mede mogelijk gemaakt door:

uitnodiging

Het thema voor de komende lustrumeditie van het Alkmaarse 
Vastgoedsymposium op 31 mei as. is “ Maak Ruimte”. En wel in de 
breedste zin van het woord in relatie tot de leegstand van diverse 
(kantoor)gebouwen en gebieden in de Alkmaarse regio. Want “Maak 
Ruimte” staat in deze voor:

·  Creatief zijn (ruimte in je hoofd) om te komen tot nieuwe ideeen
·  Herbestemmen van gebouwen (door ruimte te scheppen in het  
   bestemmingsplan)
·  Verwijderen van bestaande gebouwen door ze te slopen 
   (ruimte maken). 

In samenspraak met de gemeente Alkmaar heeft de Stichting Vastgoed 

Rapportage een aantal gebouwen en 

gebieden geselecteerd die wij deze middag 

de revue laten passeren. Professionals uit ons 

vakgebied hebben wij bereid gevonden om 

hun ideeën over deze leegstaande gebouwen 

en gebieden met ons te delen. Met het onder 

de aandacht brengen van deze objecten en 

gebieden voor een breed publiek kunnen 

nieuwe initiatieven niet uitblijven, zo is de 

mening van de gemeente Alkmaar en de 

Stichting Vastgoed Rapportage. 

Maak Ruimte! 
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De gebouwen en gebieden die onder de aandacht worden gebracht tijdens de 
filmpresentatie zijn:

1     Voormalig kantoor Kadaster (Rogier van de Weydestraat 6)          
 toelichting: Maarten Min, Architect

2     Waerdse Tempel                                                                              
 toelichting: Jerry Breg, ontwikkelaar van de Telefooncentrale

3     Schoolgebouw Bergerweg                                                                 
 toelichting: Michiel Wolf, ontwikkelaar van Woningcorporatie Woonwaard

4     Stationsgebied Alkmaar Noord                                                           
 toelichting: Kees Jasperse en Bob van der Hout, directie van de 

 Rabobank Alkmaar en omstreken

5     Industrieterrein Beverkoog, VSM, Oliliy, Noord ontsluiting                
 toelichting: Liesbeth Messing, stedenbouwkundige van de Gemeente Alkmaar

6     Kantoren in omgeving Picassolaan en Rubenslaan             
 toelichting: Cor Klaassen, commercieel directeur Grontmij Alkmaar

Maar ook naar uw mening zijn wij benieuwd. Want zijn deze  objecten nu 
kansarm, kansloos of juist kansrijk? Laat uw stem horen op 
www.maakruimte.nu. De beste suggestie wordt beloond met een iPad2.

Maak Ruimte! 



Donderdag 31 mei  (Afas stadion) 

16.30uur  Ontvangst

17.30uur  Openingswoord door Pieter Haverkamp, voorzitter van de 
  Stichting Vastgoed Rapportage (SVR).

17.35uur  Welkomstwoord door P.M. Bruinooge, burgemeester van  
  Alkmaar.

17.45uur  Filmpresentatie.

17.55uur  Voordracht door de heer Rudy Stroink, a rebel with a cause. 

18.25uur  Voordracht door de heer Jort Kelder de man die weet hoe het heurt.

18.55uur  Paneldiscussie met de zaal o.l.v Jort Kelder.

19.05uur  Cliffhanger voor 2013. Onthulling thema vastgoedsymposium 2013.  
  Welk regionaal onderwerp gaan wij in 2013 belichten? 

19.15uur  Uitreiking Gouden Baksteen 2012 onder leiding van notaris  
  Hans Eskens, bestuurslid van de Stichting Vastgoed  
  Rapportage.

19.30uur  Afsluiting, netwerkborrel met warm buffet. 

Programma

Onze gastspreker projectontwikkelaar Rudy Stroink, van de 

internationale projectontwikkelaar TCN, neemt nooit een blad voor de mond 

en heeft zo nu ook een mening over het ontstaan van de leegstand van 

commercieel vastgoed. Belangrijker echter is of hij publieke en private partijen 

in de Alkmaarse regio weet te bewegen door hen inspiratie te geven om onze 

regionale leegstand daadwerkelijk aan te pakken.

Na een inleidend betoog van onze moderator “die weet hoe het 

heurt”, de heer Jort Kelder, zullen de sprekers in de film gezamenlijk een 

zaalpanel vormen. Aan onze moderator de taak om een goede interactie te 

bewerkstelligen tussen de bezoekers in de zaal en het panel. Hierbij vormen de 

vertoonde film en de getoonde gebouwen en gebieden het vertrekpunt. Deze 

discussie zal ons vastgoedprofessionals nog lang heugen, zo is de verwachting.

Rudy Stroink

Jort Kelder



Voor een bijdrage van € 395,-* per jaar wordt u deelnemer van de SVR sociëteit en 
ondersteunt u de Stichting Vastgoed Rapportage. Zo draagt u bij aan het behoud van 
de kwaliteit van de cijfers van deze regio en het netwerk van vertegenwoordigers van 
het vastgoed.

Het deelnemerschap van de SVR sociëteit geeft u recht op:

Een bezoek voor 2 personen aan het jaarlijkse vastgoedsymposium op de eerste
donderdag in juni.
Een bezoek voor 2 personen aan de ACP-Vastgoedborrel op de vrijdagmiddag/avond
van het Rabobank Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.
Het 2 maal per jaar toezenden van de SVR nieuwsbrief met daarin opgenomen de
transacties en statistieken van de regio, inclusief de marktrapportages. Zo blijft u 
alsvastgoedprofessional als eerste goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ja, ik word deelnemer van de SVR Sociëteit (2 personen) voor € 395,-* per jaar

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Ik neem deel aan het Vastgoedsymposium op 26 mei 2011 à € 125,-* per persoon. 
Ik kom met ….. personen.

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Graag uw keuze aangeven en terug faxen naar 072 515 02 44. U kunt zich ook aanmelden via 
onze website www.svrapportage.nl . Per post zal u een factuur worden toegezonden (* geno-
emde prijzen zijn excl. BTW). Alvast bedankt voor uw deelname.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met het secretari-
aat van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.

Antwoordstrook FAX 072-515 02 44     Deelnemer SVR Sociëteit

Datum    Naam    Handtekening
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Word deelnemer van de SVR Sociëteit


