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1. Inleiding  
De stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde Bouwwerken en Buurten, 
- LOSB, ondersteunt bewoners en andere betrokkenen die te maken krijgen met, 
meestal ongewenste, sloopplannen in hun buurt. Soms betreft het alleen een enkel 
gebouw, vaak ook gaat het om de buurt en hun eigen woning. Bijna altijd zijn sloop-
plannen diep in de woon- en leefomgeving ingrijpende – en vooral voor oudere be-
woners en gebruikers traumatische - processen.  

Bij sloopplannen staan de bewoners en de omgeving vrijwel altijd tegenover profes-
sionele partijen. Om hen de nodige tegenmacht te kunnen bieden is in 1973 met 
steun van toenmalig staatssecretaris Jan Schaefer Landelijk Ombudsteam Stadsver-
nieuwing opgericht. Maar nadat het LOS in de jaren ‘90 opging in de Nederlandse 
Woonbond en naarmate die zich meer ontwikkelde tot huurderskoepel werd de hulp 
aan sloopbedreigde bewoners beperkt tot leden huurdersverenigingen en was ook 
voor die hulp steeds minder aandacht en deskundigheid beschikbaar.  

Het op 16-12-2020 opgerichte LOSB komt voort uit diverse al langer bestaande initia-
tieven om in de groeiende hulpvraag tegen sloop te voorzien, gebruik makend en 
voortbouwend op de opzet en werkwijze en vooral ook de in vele publicaties vastge-
legde ervaring van het LOS.  

Zoals ook uit recente publicaties blijkt (zie referenties) roept slopen toenemende 
weerstand op. Het betreft meestal ten onrechte niet beschermde bouwwerken en 
buurten met erfgoedwaarde waaraan mensen gehecht zijn; en het gaat vrijwel altijd 
om betaalbare weliswaar oudere maar goed bruikbare en renoveerbare woon- en 
werkruimte waarvan sloop vrijwel nooit in het belang van bewoners en gebruikers is 
maar wel de groeiende huisvestingsnood en de kloof tussen arm en rijk vergroot.  

Niet in de laatste plaats vormt onnodige sloop ook een groeiende bedreiging van de 
menselijke biotoop. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in de 
wereld. Het recyclen van sloopafval is – nog afgezien van de daarmee gemoeide 
eindige grondstoffen - de laagwaardigste vorm van hergebruik. En vooral: sloop gaat 
ten koste van het snel slinkende voor de bouw beschikbare CO2-budget’ om onder 
de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven. Volgens alle deskundigen is le-
vensduurverlenging al of niet middels renovatie en/of transformatie aanzienlijk duur-
zamer en minder CO2-emissief.  
Voor deze meer algemene doelstellingen bestaat steeds meer belangstelling en 
steun. Ook dat is een daarom een belangrijk bestaansrede van het LOSB.  

Het afgelopen jaar is een try-out geweest voor de levensvatbaarheid van de stichting. 
Dit eerste beleidsplan is mede daarvan het resultaat. Inmiddels zijn zoveel verwach-
tingen bij hulpvragers gewekt dat nu stoppen eigenlijk geen optie meer is.  
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2. Doelstelling, visie, missie, middelen  
Dit eerste beleidsplan staat vooral in het teken van de opbouw van de organisatie, 
zowel bestuurlijk als qua ondersteunings-netwerk en de daarvoor nodige middelen; 
en onderwijl het kerndoel - de hulp aan het toenemende aantal ondersteunde pro-
jecten – te verbeteren en uit te breiden.  

Dat zal niet eenvoudig zijn, want de samenleving is veranderd, de problemen en het 
beleid in de gebouwde omgeving zijn ingrijpend gewijzigd en de beschikbaarheid van 
fondsen en subsidies voor dit soort activiteiten zijn minimaal.  

 
2.1. Doelstelling  

Conform art. 2 lid 1 van de statuten stelt de stichting LOSB zich ten doel een duur-
zaam en sociaal woon- en leefmilieu te bevorderen door het voorkomen van onnodi-
ge sloop, waarbij het behoud en verbetering van woningen, woonomgeving en erf-
goed in steden, dorpen en daarbuiten wordt nagestreefd.  

 

2.2. Visie  

Deze doelstelling sluit aan op de drie Sustainable Developent Goals van de Verenig-
de Naties: People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Prosperity (welvaart), sinds 
2002 aangevuld met Peace (vrede) en Partnership (partnerschap). Voor de gebouw-
de omgeving betekent dit: fysiek – naar schone circulariteit met hernieuwbare emis-
sieloze energie en materialen; sociaal – naar veilige inclusieve buurten en steden 
met voldoende ruimte voor participatie, educatie en recreatie; en economisch – naar 
duurzame groei met gelijke(re) baten, lasten en kansen.  

Zoals hiervoor aangegeven zijn het juist deze aspecten die aan de orde zijn bij sloop. 
Nu Nederland zich in een nieuwe diepe wooncrisis bevindt met bijna vroeg-naoorlog-
se woningtekorten en fors stijgende woningprijzen lijkt sloop niet opportuun. Toch 
neemt ook de sloopdruk toe. Sterk stijgende vastgoedprijzen, gecombineerd met een 
zeer lage rente en een geliberaliseerde vastgoedmarkt, maken de handel in woon-
ruimte en vooral bouwgrond lucratief. Het jaagt de prijs van huizen en grond omhoog 
en vergroot de tegenstellingen op de woningmarkt.  

Het zijn vooral oudere buurten en gebouwen, vaak van sociale verhuurders uit de 
eerste bloeitijd van de Woningwet, gelegen op aantrekkelijke plekken dicht bij het 
centrum, die kwetsbaar blijken voor sloop. Regelmatig gaat het om karakteristieke 
panden met erfgoedwaarde waarvan de waarde als bouwgrond hoger is dan die van 
het pand zelf. Niet toevallig zijn het juist dit soort buurten en gebouwen waaraan be-
woners en gebruikers het meest gehecht zijn.  

De ervaring leert dat herhuisvesting na sloop en nieuwbouw ten koste gaat van in-
clusiviteit en sociale samenhang. Sloopplannen die van bovenaf worden opgedron-
gen zonder dat de bewoners en gebruikers daarover hebben kunnen meebeslissen, 
zijn traumatische ervaringen die diep ingrijpen in het leven van mensen. Maar niet in 
gelijke mate. Voor zelfredzame bewoners geeft het vaak kansen voor hun wooncarri-
ère, voor minder zelfredzame kansarmere bewoners, vooral ouderen, het tegendeel. 
Dat is niet eerlijk.  
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2.3.  Missie  

Hoewel het recht op participatie van vooral huurders in de afgelopen decennia verbe-
terd is, staan zij meestal ongewild als niet deskundigen tegenover geroutineerde pro-
fessionals die een vrijwel onneembare overmacht vormen. Onafhankelijke belange-
loze ondersteuning zou daarom eigenlijk een maatschappelijk recht moeten zijn, 
maar is zelden beschikbaar en/of betaalbaar. Soms hebben individuele bewoners 
toegang tot rechtsbijstand, maar ook dan is deskundige ondersteuning eigenlijk on-
misbaar en kan het juridische procedures verbeteren of voorkomen.  

Hoofddoel en missie van het LOSB is om die ondersteuning – van advies tot tegen-
macht – als recht aan de orde te stellen en beschikbaar te maken, zo mogelijk in de 
vorm van een publiek gefinancierde of op andere wijze ondersteunde bijzondere 
rechtsbijstand. Intussen zal het LOSB proberen om, met een ondersteuningsteam 
van vrijwillige deskundigen in de voetsporen van het voormalige LOS, waar nodig en 
mogelijk ondersteuning te bieden.  

 

2.4. Middelen  

De stichting LOSB heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen bestaan in 
hoofdzaak uit donaties, schenkingen en vergoeding voor geleverde diensten.  

De middelen –in feite de kerntaken - waarmee het LOSB de doelstelling nastreeft zijn 
volgens art. 2 lid 4 van de statuten:  

a) het ondersteunen van sloopbedreigde bouwwerken en buurten in de ruimste zin 
des woords;  

b) het adviseren en terzijde staan van organisaties, groepen en personen die zich 
voor dit doel inzetten;  

c) het daartoe onderhouden van een landelijk netwerk van onafhankelijke deskun-
digen, en  

d) het zelfstandig of op verzoek doen van onderzoek, kennisoverdracht en publici-
teit en het voeren van bestuurlijke en juridische procedures.  

Centraal hierin staat - zoals ook in de naam vastgelegd - een landelijk ondersteu-
ningsteam, bestaande uit een netwerk van onafhankelijke deskundigen, aangestuurd 
door een centraal secretariaat als schakel met de vraag vanuit het land.  

Methodische grondslag van de ondersteuning door het LOSB is het helpen van men-
sen om zichzelf te helpen. De inzet en bereidheid daartoe zijn als onmisbaar middel 
voorwaarde voor de ondersteuning door het LOSB. Waar mogelijk wordt daarbij naar 
samenwerking gestreefd met andere organisaties zoals de Nederlandse Woonbond, 
Erfgoedvereniging Heemschut en lokale en regionale bewoners-, huurders- en erf-
goed- en welzijnsorganisaties, zie ook 3.5.  

Hoewel het LOSB nadrukkelijk is opgezet als vrijwilligersorganisatie vereist de lande-
lijke ambitie en missie een professionele dagelijkse leiding, zie 3.1.3. Zolang daar-
voor in de opbouwfase de financiële middelen ontbreken ligt deze taak bij het be-
stuur. 
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3. Ambities  
Dit eerste beleidsplan staat vooral in het teken van de opbouw van de organisatie, 
zowel bestuurlijk als qua ondersteunings-netwerk en de daarvoor nodige middelen; 
en onderwijl het kerndoel - de hulp aan het toenemende ondersteuningsvraag en 
ondersteunde projecten – te verbeteren en uit te breiden. 

 

3.1. Organisatie  

3.1.1. Bestuur  
De taak van het bestuur is – naast de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor de stichting – de zorg voor de hiervoor onder 2.4.a) aangegeven algemene doel 
van de stichting en c) onderhouden van een landelijk ondersteuningsteam.  

Mede door de corona-omstandigheden tijdens de oprichting bestaat het huidige be-
stuur vooralsnog uit voorzitter en secretaris-penningmeester. Uitbreiding tot minimaal 
het in de statuten opgenomen aantal van vier leden heeft prioriteit.  

Omdat in de opbouwfase het accent zal liggen op flexibiliteit en korte lijnen zou 
daarmee – afhankelijk van de werkdruk en de beschikbare support - vooralsnog vol-
staan kunnen worden. Inmiddels heeft de zoektocht naar bestuursleden voldoende 
kandidaten opgeleverd.  

3.1.2. Netwerk  

De uitvoerende kerntaken van het LOSB als genoemd onder b) en d) liggen bij het 
ondersteuningsteam, dat bestaat uit een netwerk van onafhankelijke deskundigen op 
verschillende voor de ondersteuningstaak benodigde kennisgebieden: bouw, steden-
bouw, volkshuisvesting, vastgoed, financiën, organisatie, politiek, recht, ervarings-
deskundig.  

Methodische grondslag van en voorwaarde voor de ondersteuning is als aangegeven 
het helpen van mensen om zichzelf te helpen. Dit betekent  

₋ voor de hulpvragers: een duidelijk en legitiem doel hebben, daarvoor verant-
woordelijkheid nemen en daarin gesteund worden door voldoende mede-belang-
hebbenden;  

₋ voor het ondersteuningsteam: belangeloze onafhankelijkheid en bereidheid om, 
uitgaande van de LOSB grondslag, in samenwerking met andere teamleden me-
deverantwoordelijkheid te nemen voor het doel van de hulpvragers;  

Een en ander wordt nog nader vastgelegd in een Ondersteuningsreglement.  

Gezien de latente behoefte en het aantal lopende en nog te verwachten projecten 
heeft de uitbouw van het ondersteuningsteam prioriteit en dat zal veel tijd en aan-
dacht vragen.  

3.1.3. Landelijk supportpunt  

Hoewel nadrukkelijk opgezet als vrijwilligersorganisatie, zal voor het realiseren van 
de in dit beleidsplan verwoorde ambitie professionele coördinatie en support vanuit 
een landelijk contactadres onmisbaar zijn. Afhankelijk van de daarvoor beschikbare 
middelen zijn daarvoor in de startfase een betaalde coördinator en bureaumedewer-
ker nodig of een combinatie daarvan.  

Mogelijk kunnen bepaalde supporttaken uitgevoerd worden in samenwerking met 
onderwijsinstellingen (bijv. studenten en/of stagiaires), zie ook 3.2.2 hierna.  
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3.1.4. Raad van Advies 

Het bestuur kan zich volgens art. 4 lid 7 laten bijstaan door een Raad van advies. 
Vooral in de opbouwfase kan de raad een belangrijke steun voor het bestuur zijn.  

In eerste opzet kan de raad beperkt blijven uit 2 à 3 personen met grote ervaring en 
een uitgebreid netwerk in het werkveld en affiniteit met de doelstellingen van het 
LOSB. Kandidaten uit de kring van samenwerkingspartners en sponsors hebben 
daarbij de voorkeur. Taak en werkwijze en worden door de raad samen met het be-
stuur uitgewerkt en nader vastgelegd in een reglement.  

 

3.2. Projecten 

Het LOSB werkt aan twee soorten projecten: ondersteuningsprojecten (kerntaak b) 
en onderzoek-, kennisoverdracht- en publiciteit-projecten en juridische ondersteuning 
(kerntaak d).  

3.2.1. Ondersteuningsprojecten  

In 2021 ondersteunde het LOSB 8 projecten, 1 is afgesloten en 1 in de wachtkamer, 
zie bijlage A. In 2022 zijn in de eerste twee maanden 2 hulpverzoeken ingekomen en 
worden een nog slecht in te schatten aantal verzoeken van sloopbedreigde vooroor-
logse sociale woningbouw-buurten en diverse spin-off hulpvragen uit Zaanstad en 
Rotterdam verwacht; of daadwerkelijk hulp gegeven kan worden hangt af van de be-
schikbare ondersteuningscapaciteit.  

Ondersteuning kan worden verleend op verschillende wijze, afhankelijk van de vraag, 
behoefte en beschikbare capaciteit en al of niet in combinatie: 

₋ (Incidenteel) onderzoek en advies  
₋ (Langduriger) Ondersteuning  
₋ Juridische actie  
₋ Voorlichting en publiciteit  

Alvorens de wijze van ondersteuning te bepalen zal normaliter altijd onderzoek nodig 
zijn, in eerste instantie op basis van door de hulpvrager te geven informatie, waar 
nodig aangevuld met een bezoekje en andere bronnen. Het besluit of en op welke 
wijze hulp kan worden aangeboden is afhankelijk van o.a. de zelfredzaamheid van 
de aanvrager; het belang, de urgentie en de haalbaarheid van de vraag en de be-
schikbaarheid van menskracht en middelen.  

3.2.2. Onderzoeks- en publicatieprojecten  

Naast directe praktische ondersteuning is een kleine reeks informatie- en ondersteu-
ningsbrochures voor bewonerskader en vrijwilligers in voorbereiding. Als voorloper 
daarvan is eind 2021 is op verzoek van de gemeenteraad van Zaanstad de notitie 
“Renoveren of sloop-nieuwbouw” geschreven die zal worden bewerkt tot het eerste 
deel van de reeks waarbij zo mogelijk samengewerkt zal worden met de Woonbond 
en kennisinstituten als de TU Delft en Hogeschool Rotterdam en Utrecht.  

Evaluatie van afgeronde ondersteuningsprojecten kan een zeer waardevolle bron 
van door ervarend leren verworven praktijk-kennis zijn. In overleg met de kennis- 
partners zal daarom een format voor systematische evaluaties worden opgezet 
waarmee in beginsel elk ondersteuningsproject zal worden afgerond. De uitvoering 
van de evaluaties is een ideale klus voor studenten en stagiaires. De daarbij verwor-
ven kennis kan enerzijds door de kennisinstituten worden gebruikt voor onderwijs en 
onderzoek, anderzijds voor zover zinvol en geschikt worden verwerkt in brochures.  
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Hulp- en ondersteuningsvragen kunnen ook van derden komen. Zo is het denkbaar 
dat succesvolle hulp een verzoek tot verdere betrokkenheid kan opleveren. Voor zo-
ver daar menskracht voor beschikbaar is – hulpvragen van bewoners e.a. hebben 
altijd prioriteit - kan daaraan tegen betaling van redelijk tenminste kostendekkend 
tarief worden voldaan. Hetzelfde geldt voor verzoeken om bijdragen aan niet non-
profit leergangen, symposia, publicaties enzovoorts.  

 

3.3. Fondsenwerving en PR 

Mede met het oog op draagvlak en continuïteit is onze ambitie in de eerste plaats 
gericht op donaties van personen en instellingen die het doel van het LOSB onder-
schrijven en geïnteresseerd zijn in ons werk, werkwijze en resultaten.  

In deze tijd van elkaar in reclame en publiciteit verdringende goede doelen is daar-
voor naamsbekendheid onmisbaar, en dus nodige publiciteit en PR. Dat kan in de 
startfase het beste in één keer goed en snel opgezet worden door professionals, bij 
voorkeur samen met een minimale startbemensing van het landelijk supportpunt.  

Omdat de huidige donateursbijdragen daar vooralsnog voor tekortschieten zal het 
nodig zijn om ook de steun van een of meerdere institutionele steunfondsen te ver-
werven (o.a. VSB Fonds, Stichting Doen).  

Gezien de algemene op maatschappelijk welzijn, participatie, duurzaamheid en 
volkshuisvesting gerichte doelstelling van het LOSB zijn ook overheidssubsidies van 
het rijk, provincies en gemeenten (zoals ooit ook het LOS) een te benutten mogelijk-
heid.  

Voorwaarde voor een succesvolle werving van donateurs en fondsen is een AMBI 
status. Verwerving daarvan is derhalve een eerste prioriteit.  

 

3.4. Verantwoording 

Verantwoording, fondsenwerving en ondersteuning zijn nauw met elkaar verbonden. 
Verantwoording legt het LOSB af aan onze donateurs want zonder regelmatige ver-
antwoording geen donateurs en zonder donateurs geen LOSB.  

Naast de formele verantwoording in jaarrekening en jaarverslag geeft het LOSB per 
kwartaal een nieuwsbrief uit – het LOSBlad –die digitaal – en op aanvraag per post - 
aan de donateurs wordt toegestuurd en evenals de jaarstukken op de website 
www.losb.nl wordt gepubliceerd. De nieuwsbrief en een nog op te zetten digitaal 
netwerk-platform vormen ook de communicatie met en binnen het netwerk, mede als 
grondslag voor een continue discussie en verantwoording met het draagvlak: dona-
teurs, fondsen en subsidienten hulpvragers en netwerk. 

 

3.5. Samenwerking  

Zoals aangegeven in 2.4 is samenwerking een essentieel deel van de werkwijze van 
het LOSB. Ingrepen in de gebouwde omgeving zoals sloop hebben meer en comple-
xere effecten dan alleen voor de betrokken bewoners. Vaak betreft het erfgoed en/of 
betreft het bouwwerken waaraan veel mensen gehecht zijn en/of organisaties willen 
opkomen. Ook wordt steeds duidelijker wat de klimaat-effecten van onnodige sloop 
en nieuwbouw zijn en wat het voor de huisvestingsnood, voor jongeren, daklozen en 
vluchtelingen betekent.  
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Samenwerking met organisaties als Heemschut, Milieudefensie, Vluchtelingenwerk, 
Woonbond, Woonprotest, Woonopstand en andere landelijke, regionale en lokale 
organisaties op deze gebieden is daarom een noodzaak in wederzijds belang; en 
blijkt ook in de praktijk even onontbeerlijk als effectief.  

 

4. Strategische analyse  
 

4.1. Positionering  
Het LOSB richt zich – als momenteel enige specifieke organisatie – tegen de onno-
dige sloop van bouwwerken en buurten en voorziet daartoe als kerntaak in de onder-
steuning van bewoners en buurten die om hulp tegen die sloop vragen.  

Zoals ook in de inleiding aangegeven roept het slopen van op zich allerminst onbe-
woonbare woningen of onbruikbare gebouwen in tijden van grote en groeiende wo-
ningtekorten en een naar nul bewegend CO2-emissie-plafond voor nieuwbouw toe-
nemende weerstand op.  

In de komende tijd zal moeten blijken in hoeverre de behoefte aan de door het LOSB 
te bieden ondersteuning kan worden bediend en het draagvlak en de bereidheid om 
daarvoor in de vorm van vrijwilligerswerk, donaties en fondsen bij te dragen kan wor-
den verworven.  

 

4.2. Kansen  

Het besef dat we zuiniger en socialer met onze gebouwde omgeving moeten om-
gaan en dat het beheer van vastgoed in de eerste plaats een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid in plaats van een verdienmodel is staat weer volop in de belang-
stelling. Onnodige sloop stuit op groeiende weerstand.  

Op het niveau van de wetenschap en supranationale instituties als verenigde Naties 
en de Europese commissie is er overeenstemming dat een fundamentele verande-
ring in aanpak – van wegwerpeconomie naar duurzame levensduurverlenging en 
hergebruik - onontkoombaar is, maar dat vertaalt zich nog niet of uiterst traag in het 
handelen van lokale overheden en vastgoedpartijen die de keus tussen sloop en le-
vensduurverlenging uiteindelijk bepalen.  

In de samenleving is wel steeds meer steun en draagvlak voor een koersverandering 
zodra die mensen ook daadwerkelijk raakt. Samen met andere gelijkgerichte organi-
saties kan het LOSB – naast hulp en ondersteuning als kerntaak – een katalysator 
zijn voor de zo noodzakelijke koersverandering op lokaal niveau en met overtuigend 
enthousiasme aantonen dat die verandering gewenst en mogelijk is.  

Hoewel Nederland binnen de EU achterblijft wat betreft het implementeren van o.a. 
de European Green Deal (EC 2021) lijkt er op beleidsniveau wel interesse te bestaan 
om concrete op participatie gebaseerde initiatieven – zoals dus het LOSB – te on-
dersteunen. Een daarop gerichte subsidieaanvraag lijkt dus niet bij voorbaat kans-
loos.  

En afgaande op publicaties van diverse grote goede-doelen-fondsen bestaat er ook 
van die zijde interesse in de ondersteuning van initiatieven op het terrein van maat-
schappelijke participatie van buurten en bewoners. En precies daarop is het LOSB 
gericht.  
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4.3. Bedreigingen  

Het LOSB is in de kern een vrijwilligersorganisatie; en juist dat is in deze tijd een 
probleem. Terwijl vele organisaties – van voetbalclub en koorvereniging tot kerkge-
nootschap en geitenfokvereniging – kampen met een groot tekort aan, en toenemen-
de vergrijzing en afnemende motivatie van vrijwilligers, lijkt het een bijna onmogelijke 
taak om een nieuwe organisatie op die basis te starten. Toch is dat – uitgaande van 
de doelstelling – de enige manier om succesvolle ondersteuning te kunnen bieden 
aan een doelgroep waarvoor professionele tegenmacht bij voorbaat onbetaalbaar is.  

De enige manier om dat toch te realiseren is het met enthousiasme en heldere doel-
gerichtheid mobiliseren en motiveren van zowel ervaren professionals als studenten 
en wat daar tussen zit, met als beloning het behouden van bouwwerken en buurten 
waar mensen aan zijn gehecht en uitzicht op een betere en duurzamere wereld.  

 

5. Stappenplan  
Het voorgaande wordt geeffectueerd in de volgende stappen. 

 

5.1. Bestuur en organisatie 

□ Aanvulling bestuur  2e - 4e kwartaal 2022 
□ Werving en aanvulling vrijwilligers-netwerk  idem  
□ Instelling Raad van Advies 2023 

 

5.2. Projecten  

□ Voortgang en rapportage  1e kwartaal 2022  p/wartaal  
□ Evaluatie, opzet en implementatie 1e kwartaal 2023  jaarlijks  
□ Participatie onderwijsinstellingen (zie ook 5.4)  idem  
□ Brochures, div. publicaties  2e kwartaal  continue  

 

5.3. Fondsenwerving  

□ AMBI-aanvraag 1e kwartaal 2022 
□ Donateurs, werving en betrokkenheid  2e kwartaal  continue  
□ Fondsen (o.a. VSB Fonds, Stichting DOEN)  2e -3e kwartaal 2022  
□ Subsidies overheid  idem 

 

5.4. Samenwerking en PR 

□ Samenwerking  3e kwartaal 2021  continue  
□ PR, opzet en publicatie kwartaalblad 1e kwartaal 2022  continue  
□ PR, inhuren externe expertise (mits budget) 2e kwartaal 2022 -2023 
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Bijlagen  
 

A. Projectenoverzicht  t/m 14-04-2022  

Dd.   t/m Gemeente Projectnaam Bouwjaar Aantal Kenmerken 

04-03-09  Bergen (NH) Plein van Bakema 1960  bw 

00-05-11 31-12-17 Alkmaar Ringers fabriek 1920-1957  b 

01-07-14 31-12-14 Hoorn Binneblyfstraat eo ~1920  w 

15-08-14 31-10-21 Alkmaar Bloemwijk 1916/1924 179 w 

21-10-14 31-12-17 Bergen (NH) Kogeltjesplein 1920 8 w 

21-10-14 31-12-17 Bergen (NH) Marshall woningen ~1950 20 w 

01-09-16  Bergen (NH) Parkhotel 1910 1 b 

02-05-18  Zaandijk Rode Buurt Complex 164 1921 96 w 

01-01-20  Rotterdam Nw.Crooswijk/Tweebosbuurt div. div. w 

27-09-20  Alkmaar-Koedijk Oostwijk 1920/1925 38 w 

25-05-21  Bergen (NH) Hooiberg 1921 1 w 

20-12-21  Naarden Tuindorp Keverdijk 1921 42 w 

14-01-22  Zaandam Peperstraat  ~1960 112 w 

28-01-22  Utrecht-Zuilen Van Heukelomlaan e.o. ~1960 102 w 

 

B. Publicatieoverzicht  t/m 14-04-2022  

Start Uitgave Soort Project Titel Jaargang Oplage 

16-01-22 16-01-22 Periodiek LOSBlad LOSBlad 2022-1 2022 dig.>150 

04-03-22  Manifest Sloop Slopen? Nu even niet! - dig.>1000 

04-03-22  Brochure LOSinfo Renovatie vs. Sloop-nieuwbouw - dig. p.m. 

10-04-22  Periodiek LOSBlad LOSBlad 2022-2 2022 dig.>200 

 


