Uitnodiging
sectie OPB | eindejaarsbijeenkomst
Bent u er woensdag 13 december bij?
Beste OPB-er,
Alweer onze laatste bijeenkomst van 2017 gaat
plaatsvinden in Den Haag. Deze middag nemen we
een voorschot op het beleid dat kabinet Rutte III
voor de vastgoedbelegger in petto heeft. Ook
komen we te weten wie uit ons midden de voormalige V&D op steenworp afstand transformeert.
Het bestuur sectie OPB nodigt u van harte uit voor:
de eindejaarsbijeenkomst 2017

Programma
Vanaf 15:00 uur bent u van harte welkom waarna
het bestuur de bijeenkomst om 15:15 uur opent.
Martijn Lentze (070 Vastgoed) bijt vervolgens het
spits af met de presentatie van zijn transformatie
project van V&D winkelruimte naar appartementen.
Op nog geen twee minuten lopen vanaf de
Bleyenberg maakt Martijn zijn verhaal compleet
door aansluitend letterlijk een uitstapje buiten de
deur op het bouwproject te maken om te laten zien
welke creatieve oplossingen hij daar heeft bedacht.
Co Koning neemt na terugkomst in ‘De Cappon’ het
stokje over. Onze directeur praat ons bij over de
verwachtingen en consequenties, die Rutte III voor u
als vastgoedbelegger kunnen hebben en hoe u en de
vereniging Vastgoed Belang (en wellicht de sectie in
het bijzonder) daarop kunnen anticiperen.
Hieronder stellen wij de gastsprekers aan u voor.

Datum woensdag 13 december 2017
Locatie Bleyenberg ‘De Cappon’
Grote Markt 10, 2511 BG Den Haag
Aanvangstijd 15:00 uur

Dit keer zijn wij op de unieke locatie ‘Bleyenberg’
Een compleet nieuw horeca- en uitgaansconcept in
het oude Kwantumgebouw op de Grote Markt.
Naast een restaurant, een coffeebar en cocktailbar
vind je hier ook meeting spaces, nachtclub Het
Magazijn en Den Haags eerste echte rooftop bar.
Wij hopen u te mogen ontmoeten!
namens sectie OPB,
Louis Kagenaar en Peter Hagedoorn
Vooraf aanmelden noodzakelijk, via
aanmeldenopb@vastgoedbelang.nl
Introducees zijn van harte welkom.

|Vastgoed Belang |Nachtwachtlaan 20
Vereniging
1058 EA Amsterdam

Martijn Lentze – eigenaar 070
Vastgoed – over creatieve
oplossingen voor aanpakken
Haagse woningtekort

Co Koning – algemeen
directeur Vastgoed Belang –
bespreekt de actualiteiten
rondom de politiek en de
particuliere vastgoedmarkt

Om 17:00 uur sluiten wij af met een netwerkborrel.
Aansluitend gezamenlijk ter plaatse dineren is op
eigen kosten mogelijk. Vooraanmelden noodzakelijk.

SAVE THE DATE | Nieuwjaarsbijeenkomst
Wie er komen spreken houden wij nog even geheim.
De bijeenkomst vindt in of rondom Utrecht plaats.
Woensdag 24 januari 2018, inloop 15:00 uur - Utrecht
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