3 april 2014
Eenvoud in Utrechts beleid buurthuizen
In Utrecht is in 2013 een gemeentelijke visie op buurthuizen opgesteld,
waarbij via simpele criteria zowel de overmaat wordt weggewerkt als ruimte
wordt geboden aan zelfbeheerinitiatieven. Om diversiteit te stimuleren wil de
gemeente zich niet teveel met de initiatieven bemoeien en zelf niet teveel
sturen. Bewoners hebben het opgepakt. Er is ook een Utrechts netwerk
zelfbeheer gestart. Lees meer...
Creatieve scholenbouw
Als het aan studenten van ArtEZ ligt, zien basisscholen er in de toekomst
anders uit dan nu. Hun Atlas van de Toekomst biedt inspiratie voor wie zich
met scholen(ver)bouw bezig houdt. Het is een uitgave vol ideeën over een
creatieve en stimulerende leer- en werkomgeving in en om basisscholen. Zeer
relevant gezien de huidige ontwikkelingen op onderwijsvlak. Lees meer …
Gebruikersbeleving centraal
Een gebouw is een middel, geen doel op zich. Omgevingspsycholoog Joren
van Dijk zet in zijn e-book de beleving van de eindgebruiker centraal. Een
ontwerper heeft invloed op de beleving van gebruikers. Aandacht voor
beleving in de ontwerpfase bij nieuwbouw en renovatie vergroot de kans op
succes en is daarom essentieel. Lees meer...
En verder...











Komt de VNG met een ‘Raadgever maatschappelijk vastgoed’ voor
gemeenteraadsleden.
Gaan er meer stemmen op voor een vastgoedwethouder in elke gemeente.
Worden energieopbrengsten van gemeenten belegd in maatschappelijk vastgoed.
Advies voor gemeenten over berekenen van de juiste huurprijs voor vastgoed per 1
juli.
Blijken gezondere scholen ook betere scholen te worden.
Groeit het aantal Ipad-scholen (met gevolgen voor het onderwijsvastgoed).
Is gratis voorschoolse opvang voor alle peuters volgens minister Asscher onbetaalbaar.
Staat het VNG-rapport ‘Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang’ online, met een brief
hierover aan de Tweede Kamer.
Worden in Grubbenvorst (L) arbeidsmigranten gehuisvest in leegstaande zorgwoningen.
Wil Culemborg het beheer van sportaccommodaties overdragen aan gebruikers.

In de agenda
Er staan aardig wat bijeenkomsten en cursussen op de agenda van Bouwstenen, de highlights:






4 april; Kennisbijeenkomst: Slimme opties voor extra huisvestingsgeld (Hevo e.a.)
10 april; Professioneel verhuur van vastgoed (Zorgvastgoed)
10 april; Masterclass: Risicogestuurd vastgoedbeheer (Twynstra Gudde)
15 april; Duurzaamheid van maatschappelijk vastgoed (BBN)
24 april; Netwerkbijeenkomst voor Wijkondernemers; Attendeer buurtondernemers in



uw omgeving op deze gratis bijeenkomst
26 juni; Commerciële vastgoedbeheerders, leerschool voor gemeenten? (Kleine
gemeenten)

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, Ede, Eigen Haard, Enschede, Fakton, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten,
Kerkrade, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal,
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, 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

