17 september 2013
Goed idee van Assen
Voor een goede voorzieningenstructuur moet opnieuw bekeken worden
welke functies op welk schaalniveau nodig zijn. Dat kunnen nieuwe
functies zijn of nieuwe combinaties van functies. Het doelgroepenbeleid
van nu sluit mensen eerder uit dan in. Assen heeft een goed idee hoe dit
te doorbreken en te zorgen dat mensen die iets extra's nodig hebben toch
'normaal' kunnen meedoen. Lees meer.
'Gezonde kost voorzieningen'
Voedselbanken, school- en buurttuinen, kantines en buurtrestaurants
worden steeds belangrijkere voorzieningen. Vooral voor kinderen,
ouderen en mensen met een laag inkomen, maar ook voor anderen.
Marianne Meijerink scheef voor de update van het Spoorboekje
maatschappelijke voorzieningen (VNG 2008) een heldere bijdrage over
trends in eten, gezonde kost en voorzieningen in de buurt. Lees meer.
Loden last onderwijshuisvesting
De overmaat aan huisvesting in het basisonderwijs hangt vaak als een
loden last om de nek van gemeenten en belemmert de broodnodige
kwaliteitsverbetering. Het kan ook anders, vertelt Daniel van Noordennen
van de gemeente Rotterdam. Snelle actie, korte lijnen met potentiële
gebruikers, flexibele contacten, zakelijke verhoudingen en voorkomen dat
de vastgoedmarkt verstoord wordt. Hier liggen ook kansen voor de Bouw.
Lees meer.
En verder...










Nemen dorpsbewoners in Warffum een verzorgingstehuis over.
Wordt het aantal kindregelingen in de opvang minder.
Hebben de cijfers over het gebruik van de kinderopvang ook consequenties voor
huisvesting en vastgoed.
Willen ook Friese scholen zzp-ers in lege lokalen.
Voerde het CPB een studie uit naar de mogelijke gevolgen van de decentralisaties in
het sociale domein.
Is er een energieakkoord verschenen over o.a. verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
Neemt de financiële spanning bij gemeentelijke vastgoedvraagstukken toe.
Is het Stimuleringsfonds op zoek naar kandidaten voor de Hedy d’Anconaprijs voor
excellente zorgarchitectuur.
Een actueel overzicht van wijkondernemingen die een relatie hebben met corporaties.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten.
Onderstaand een selectie:










19 september; netwerk kleine gemeenten
25 september; start nieuwe werkgroep over zorgarrangementen
25 september; werkgroep overheveling
1, 3, 8 en 10 oktober; regiobijeenkomsten over vastgoedplanning in de zorg
3 oktober; workshop integratie peuterspeelzaalwerk en regierol Kindcentra
10 oktober; werkgroep verduurzamen gemeentelijk vastgoed over slim aanbesteden en
financiering
15 oktober; training rekenen aan zorgvastgoed
17 oktober; werkgroep kinderopvang over positionering kinderopvang in kindgebouwen

De Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen vindt dit jaar plaats op 5 december 2013. Daar
worden de resultaten van diverse werkgroepen gepresenteerd.
Tot 1 oktober 2013 geldt de vroegboekkorting. Dus wacht niet te lang.
Volg de nieuwtjes ook op Twitter!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Denion, Deventer, Eigen Haard,
Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade,
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal,
Reliplan, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden,
Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats,
Woonwaard, Ymere. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

