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Rollenspel bij zorgvoorzieningen
Als gevolg van nieuwe regels komen zorglocaties leeg te staan.
Transformeren en verhuren als zelfstandige woning ligt voor de
hand. Maar wat te doen met de algemene voorzieningen (lees:
de algemene ruimte)? Wordt dat een voorziening voor de buurt
of gaan de bewoners van de zelfstandige woningen de buurt in?
Een keuze die om afstemming vraagt. Lees meer...
Scholen professionaliseren
Scholen zijn zich aan het professionaliseren in hun
huisvestingstaak en op zoek naar de volgende stap, blijkt uit
een Bouwstenen-bijeenkomst op 8 oktober. Voor het eerst
waren er meer scholen dan gemeenten aanwezig. Er werden
drie strategische keuzen gepresenteerd en besproken. Het
Ministerie van OCW bleef de hele middag en ging met de
deelnemers in gesprek. De bijeenkomst werd zeer goed
beoordeeld. Allemaal goede berichten. Lees meer...
Leesvoer voor scholen én gemeenten
Wim Lengkeek is helder in zijn boek ‘Strategisch omgaan met
onderwijshuisvesting vanaf 2015’: schoolbesturen en gemeenten
zijn voorlopig nog op elkaar aangewezen voor slimme keuzes in
onderwijshuisvesting. De nieuwe regels vragen van gemeenten
en schoolbesturen een nieuwe manier van denken en omgaan
met elkaar, aldus Lengkeek in zijn boek. Aanbevolen kost! Lees
meer...
En verder...











Heeft Ronduit Alkmaar zich als eerste scholenkoepel aangesloten bij
Bouwstenen; welkom!!
Mag een gemeente onder bepaalde voorwaarden huur vragen voor
onderwijsgebouwen.
Signaleert de rekenkamer in Zwijndrecht onvoldoende visie t.a.v.
onderwijshuisvesting.
Constateert Marieke Heers in haar proefschrift dat brede scholen niet altijd tot
beter onderwijs leiden.
Zullen kleine scholen en scholen in een ruim jasje niet goed uitkomen met
hun vergoeding voor het buitenonderhoud.
Zijn de bedragen voor materiële bekostiging van onderwijshuisvesting 2015
bekend.
Heeft woningcorporatie Eigen Haard een Europese prijs gewonnen voor
‘wijkpartners’.
Verkoopt Schagen haar gemeentewerf alleen aan een partij die ook zorgt voor
arbeidsplaatsen.
Een overzicht van het eigendom van Vastgoedbedrijf Almere.
Een nieuwe website die inzicht geeft in de prestaties van gemeenten op

diverse terreinen.
Najaarsbijeenkomst 2014
Wij maken ons op voor de Najaarsbijeenkomst op 4
december 2014, met wetenschappers uit de sociale en
bouwhoek, bestuurders uit verschillende sectoren en mensen
uit de dagelijkse praktijk rond voorzieningen en vastgoed.
Wethouder Gerdo van Grootheest komt vertellen over de
leegstandsaanpak in Maastricht en Marnix Norder gaat met u
in gesprek over zaken waarmee we samen vooruit kunnen
komen in het dossier rond wonen, zorg en voorzieningen.
Ook zijn er sessies over duurzaamheid, opdrachtgeverschap,
vastgoedinformatiesystemen en spelregels voor
vastgoedmanagement. Nadere info volgt, maar aanmelden
kan al.
In de agenda
In de agenda verder veel bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. De grootste
drukte lijkt voorbij. De Bouwstenen-highlights:





29 oktober; over duurzaamheid en gedrag op prijswinnende school (voor
werkgroep verduurzamen en wie hierbij wil aansluiten)
30 oktober; Bouwen en wonen in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving,
openbaar)
30 oktober; Bouwen aan verbinding, vastgoed en maatschappelijke
ontwikkelingen (BMC)
27 november, Gezond leven in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving,
openbaar)

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En maak gebruik van elkaars kennis
via onze LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen,
Breda, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton,
FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten,
Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep,
Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers
Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo,
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard,
Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar
portal@bouwstenen.nl
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