
Mede mogelijk gemaakt door:

In de regio Groot Alkmaar worden te weinig nieuwbouwwoningen gebouwd. Voor veel mensen 
is dat ingrijpend. Jongeren kunnen geen eigen thuis vinden. Ouderen kunnen niet doorstromen. 
Prijzen stijgen en wachtlijsten lopen op. 

De nood is hoog, de vraag is er, ambities hebben we genoeg, dus waar is het wachten op? Is het niet 
tijd dat alle voor de bouw verantwoordelijke partijen ophouden met “dralen” en kijken naar elkaar? 
Waar blijven al die bouwkranen die fier de lucht in prijken? Natuurlijk zijn er verschillende redenen 
waarom een locatie niet tot ontwikkeling kan komen. Ook de beperkte beschikbaarheid van personeel 
na de crisis is een probleem. Maar met zulke argumenten gaan we de woningnood niet oplossen. Het 
moet ‘ja, mits’ worden in plaats van ‘nee, tenzij’.

Hoogleraar Friso de Zeeuw, ‘Woningmaker’ Martin Bosch en architect Floor Arons sporen u deze
middag aan het rempedaal te verruilen voor het gaspedaal. Laten we die slag maken en het goede
voorbeeld geven aan de rest van Nederland!
Het bestuur van de Stichting Vastgoed Rapportage (SVR), bestaande uit Axel de Groot, Gem Bot en
Pieter Haverkamp verwelkomt u graag.

UITNODIGING

Vastgoedsymposium
                    13 juni 2019 (Afas Stadion)

ONTWIKKELAARS KLAAR,
BOUWEN MAAR!
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Het thema voor de 12e editie van het Alkmaarse vastgoedsymposium op 13 juni a.s. is:



Dagvoorzitter:  Peter Heerschop

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de 
Gouden Baksteen uitgereikt. Ook dit jaar 
hebben wij een mooie voorselectie gemaakt en 
wordt de uiteindelijke winnaar tijdens het 
symposium onthuld. Wie wint de Gouden Baksteen 
2019 en neemt uit handen van juryvoorzitter Axel 
de Groot het juryrapport en de Gouden Baksteen in 
ontvangst?!

Winnaar 2018  Tervoort Egmond

2017  2016 2015 2014 2013  2012 2011 

De Gouden 
     Baksteen

Cabaretier, acteur, columnist en gymleraar Peter Heerschop zal de middag als dagvoorzitter 
presenteren. Bekend van cabaretgroep NUHR en geliefd door zijn column ‘Lieve Marianne’, die tussen 
2002 en 2018 elke vrijdag te horen was bij het radioprogramma ‘Evers staat op’. 
Peter Heerschop is actief als acteur, regisseur en auteur, speelt in en regisseert talloze theater- en 
televisieprogramma’s. Dit theaterseizoen toert hij door het land met zijn solocabaretvoorstelling De 
Minister van Enthousiasme. Op zijn eigen authentieke, uitbundige wijze leidt hij deze middag in de 
juiste banen.



15:30 uur  Ontvangst

16:10 uur  Opening door wethouder Paul Verbruggen 
  van de gemeente Alkmaar

16:30 uur  Martin Bosch
  
16:50 uur  Floor Arons

17:10 uur  Friso de Zeeuw 

17:30 uur  Uitreiking Gouden Baksteen 2019 door Axel de Groot, bestuurslid SVR

17:50 uur  Dagsamenvatting door Peter Heerschop

18:00 uur  Afsluiting met netwerkborrel en warm buffet

Programma  13 juni  (Afas Stadion)

Friso de Zeeuw staat bekend om zijn scherpe analyses en gepeperde stellingnames over 
gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, woningmarkt, grondbeleid, omgevingsrecht 
en bestuurlijke organisatie. In 2018 verscheen zijn hand- en studieboek ‘Zo werkt 
gebiedsontwikkeling’, waarin hij inzicht geeft in de complexe materie van gebiedsontwikkeling 
en tegelijkertijd de modieuze opvattingen en praktijken die het vakgebied ondermijnen, aan de 
kaak stelt.

In diverse expertteams van het ministerie van BZK heeft Martin gemeenten geadviseerd hoe 
zij plannen kunnen versnellen. Hij is nu programmamanager van de Woningmakers regio 
Alkmaar. De Woningmakers verbinden de private partijen die een rol spelen in het bouwen van 
woningen en zoeken de verbinding met de overheden.

Floor Arons werkt onder meer samen met Arnoud Gelauff binnen architectenbureau Arons en 
Gelauff Architecten. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met iconische bouwprojecten zoals 
het luxe, imposante Pontsteigergebouw in de Amsterdamse Houthaven.

Friso de Zeeuw 
        Jurist, projectontwikkelaar, adviseur, hoogleraar en oud-politicus

Martin Bosch 
        Programmamanager van de Woningmakers

Floor Arons
        Architect

sprekers



Voor een bijdrage van € 470,- excl BTW 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 
Een bezoek voor 2 personen aan de ACP-Vastgoedborrel op de vrijdagmiddag/avond 
van het Alkmaar Culinair Plaza in september.
Een bezoek voor 2 personen aan de Advent-Vastgoedborrel in december.

Ja, ik word deelnemer van de SVR sociëteit (2 personen) voor € 470,- excl BTW 
per jaar

Bedrijf:

Contactpersoon:

Email adres:

Postadres:

Aanmelden graag alleen via mailadres van Marjolein Sitskoorn 
sitskoorn@boddaertadvocaten.nl
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met 
het secretariaat van de SVR 072-5744409, contactpersoon Marjolein Sitskoorn.

Opgave deelnemer SVR sociëteit

Datum    Naam    Handtekening
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Wordt deelnemer van de  SVR sociëteit


