
 
 
UITNODIGING 
 
 
Beste LOSVASTer, 
 
In oktober organiseerden de LOSVAST makelaars een eerste bijeenkomst over leegstand en 
braakliggende terreinen in Zaanstad. Tijdens die avond bleek dat het thema veel mensen in de 
Zaanstreek bezig houdt en dat er ook veel ideeën zijn over hoe hiermee om te gaan. We beloofden 
een vervolg waarbij we meer tijd zouden inruimen om in beeld te krijgen welke vragen en kansen 
er precies spelen in de streek.Wie is er op zoek naar welke ruimte, welke panden zijn er 
beschikbaar?  
Woensdag 22 januari aanstaande presenteren de LOSVAST makelaars dit vervolg. Ditmaal gaan 
we proberen vraag en aanbod scherper in beeld te krijgen en zo mogelijk naast elkaar te leggen. 
Zo kunnen we zien waar de vraag naar en het aanbod van ruimte wel of niet op elkaar aansluiten 
en … hopelijk vinden we ook een aantal matches! Om de kans daarop zo groot mogelijk te maken 
hebben we vooraf jouw input nodig. Zodat we zoveel mogelijk de juiste mensen voor deze avond 
kunnen uitnodigen.  
 
Dus, ben je op zoek naar ruimte voor jouw initiatief? Vul dan het formulier ‘vraag’ in via deze 
link: https://www.surveymonkey.com/s/VFNVG3S 
 
Heb je ruimte, pand of terrein wat nog niet verhuurd/gebruikt wordt? Vul dan het formulier 
‘aanbod’ via deze link: https://www.surveymonkey.com/s/RFFPSYT 
 
Ben je deskundig op een gebied wat voor vragers en/of aanbieders nuttig zou kunnen zijn en wil je 
meedenken, of ben je gewoon geïnteresseerd, meld je dan vooral aan voor deze bijeenkomst met 
een mailtje naar info@rosa-zaanstad.nl. 
 
Op de 22e zullen we ook een paar bijzondere initiatieven van vraag- en aanbodzijde de kans 
geven om zich te presenteren in een korte pitch. Wil jij jouw verhaal graag over het voetlicht 
brengen in een korte pitch van maximaal 3 minuten (en geen seconde langer)? Geef dit dan 
aan op het formulier en stuur het op vóór 13 januari. De LOSVAST Makelaars zullen een selectie 
maken en laten je uiterlijk 15 januari weten of we jou willen laten presenteren.  
 
De rest van de avond zullen we besteden aan speeddates tussen de verschillende vragers, 
aanbieders en experts. Zo kunnen alle partijen hun ideeën aanscherpen naar aanleiding van de 
feedback van anderen. 
De bijeenkomst vindt plaats aan de Noordervaartdijk 2C in Krommenie. We zijn te gast in de 
voormalige kantine van Chromos, bij graffiti-artiest Peter Meijn die beheerafspraken heeft gemaakt 
met de eigenaar en ruimte biedt aan lokale en internationale graffiti-artiesten om hun werk te 
maken en tonen. Voorafgaand aan het programma van de avond geeft Peter voor 
belangstellenden een rondleiding door de enorme loods. 
 
Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen aan mensen voor wie je denkt dat deze avond 
interessant kan zijn. De LOSVAST Makelaars hopen je snel te kunnen begroeten. 
 
 
Datum: Woensdag 22 Januari, 19:30 rondleiding, aanvang 20:00 stipt! 
Locatie:  Noordervaartdijk 2C in Krommenie (ingang via het terrein aan de Linoleumstraat) 


