Houten, 9 mei 2017
Beste buurtbewoners,

Sinds juli 2016 zijn wij, Paulman Real Estate, de eigenaar van het kantoorgebouw
aan de Huidekoperstraat 26-28. Wij noemen het pand de Huidekoper. Met deze brief
willen wij u graag informeren over waar we nu staan en wat onze plannen zijn voor
de komende tijd. Ook hebben we iets leuks voor u!
Renovatie
Op dinsdag 17 januari 2017 hebben wij u via een huis aan huis brief op de hoogte
gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom de renovatie. Afgelopen periode heeft
de interne sloop plaatsgevonden. In de tussentijd is het ontwerp verder uitgewerkt en
staan we op het punt een bouwaanvraag in te dienen binnen de contouren van het
geldende bestemmingsplan.
Wij verwachten nog enkele weken nodig te hebben om de laatste punten te verwerken
in de bouwaanvraag (omgevingsvergunning). Zodra dit gereed is, zullen wij u uitnodigen
voor een inloopavond waar het nieuwe plan zal worden gepresenteerd, zodat u inzicht
heeft in onze bouwaanvraag en planning.
Vooruitlopend op deze avond zal er een 5-daags kunst event worden georganiseerd
op de Huidekoper, de Amsterdam Art Fair.
Uitnodiging Amsterdam Art Fair
Na het succes van de eerste editie in de voormalige Citroën garage (2015) en de tweede
editie op het Museumplein (2016), opent Amsterdam Art Fair dit keer haar deuren in de
Huidekoper.
Vanaf woensdag 17 mei tot en met zondag 21 mei aanstaande vindt de Amsterdam Art
Fair plaats. De Amsterdam Art Fair is dé reizende kwaliteitsbeurs van hedendaagse kunst
in Nederland. Speciaal voor de liefhebber of verzamelaar.

Deze 3e editie van het event vindt plaats in de Huidekoper. 50 van de beste
Nederlandse galerieën zijn dan te vinden op deze tijdelijke locatie. De Huidekoper
wordt voor deze gelegenheid omgedoopt tot Kunsthal Koper om zo 5 dagen lang
de nieuwste werken van spraakmakende kunstenaars te tonen.
Kunst is nog nooit zo dichtbij geweest. Graag bieden wij u de mogelijkheid om de
prachtige kunstwerken te bewonderen en de Amsterdam Art Fair te bezoeken. We
bieden u graag 2 entreekaarten aan. Als u met meer dan 2 personen de Art Fair wilt
bezoeken, dan kunt u contact opnemen via info@paulman.nl. Meer informatie over
het event, het programma en de openingstijden vindt u op www.amsterdamartfair.nl.
Vragen
Als u nog vragen heeft, dan kunt u mij het beste bereiken via onderstaand
telefoonnummer. Tot op de Amsterdam Art Fair! Veel plezier.
Hartelijke groet,

Martijn Bremmer
Directeur Vastgoed
Paulman Real Estate
030-204 50 14

