27 februari 2014
Koploper leegstandsbeleid
De gemeente Maastricht is koploper als het gaat om leegstandsbeleid,
bleek 21 februari 2014 tijdens de presentatie van haar aanpak.Actief aan
de slag met projecten. Koppeling met het ruimtelijk instrumentarium
(waar wel en geen leegstand accepteren). En bovendien een 'schatkaart'
om haar inwoners actief in dit proces te betrekken. Lees meer...
Buurthuis van de Toekomst
Met het project Buurthuis van de Toekomst wil de gemeente Den Haag
meer bereiken met minder meters. Het buurthuis kan - heel modern - ook
een school, verzorgingshuis of sportkantine zijn. Het geheel wordt
ondersteund met subsidies en een digitale tool voor maching van
actiteiten, vrijwilligers en ruimte. Lees meer...
Novelle zet corporaties onder druk
De op 11 februari 2014 aangenomen novelle Herziening Woningwet zet
corporaties - en hun rol in het maatschappelijk vastgoed - onder druk.
Investeren in maatschappelijk vastgoed wordt erg ingewikkeld. Het mag
wel, maar in een plint. Aedes pleit voor een brede maatschappelijke
reactie. Lees meer...
En verder...










Blijken gemeenten niet goed voorbereid op de Wet Markt en Overheid die per 1 juli
ingaat.
Pleit Gert Boeve voor een wethouder vastgoed in elke gemeente, na de verkiezingen.
Is het wetsvoorstel Overhevelen buitenonderhoud PO aangenomen in de Tweede
Kamer.
Leidt het sluiten van kleine scholen mogelijk tot hogere zorgkosten.
Constateert ook de VNG dat de kwaliteit van schoolgebouwen verder onder druk komt.
Is voormalig buurthuis Geeren-Zuid in Breda dankzij goed samenspel nu een
multifunctioneel voorzieningencentrum.
Toont de voorzieningenkaart van Boekel in een oogopslag hoeveel voorzieningen er
zijn.
Verbouwen enthousiaste klussers in Rotterdam een school tot woningen.
Is in 2013 48,5 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van
rijksmonumenten; de subsidieaanvraag 2014 kent een nieuw begrotingsmodel.

In de agenda
Veel (lokale) bijeenkomsten over leegstand, slopen en herbestemmen, maar natuurlijk ook
andere bijeenkomsten op de agenda van Bouwstenen. Een selectie:



13 maart; MFA als creator van werkgelegenheid in de wijk (WMO/MFA-ondernemers)
13 maart; Start masterclasses zorgvastgoed over effecten van het scheiden Wonen en
Zorg (Zorgvastgoed, aanmelden nog mogelijk)









14 maart; Routekaart bij leegstand (Vastgoedprofs)
17 maart; Uitwerking van het stappenplan (Overheveling Buitenonderhoud)
19 maart; Congres ‘Lokale kracht: the next step’ (Aedes-Actiz)
25 maart; Duurzaam Onderhoud en energiebesparing (Verduurzamen maatschappelijk
vastgoed), gratis voor gemeenten, scholen, kinderopvang en maatschappelijke
organisaties
26 maart; De aanloop naar een Makelpunt (Makelpunten in wording) gratis
27 maart; Integrale Kindcentra in bestaande en nieuwe gebouwen (Onderwijs &
Opvang)
27 maart; Congres over Kerkgebouwen (Reliplan, Bouwstenen-partners €50 korting)

Altijd op de hoogte? Volg ons op Twitter en word lid van onze LinkedIn-groep!
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, Den Haag, Denion, Deventer,
Dordrecht, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade,
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal,
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer
Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier.
Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl

