21 juni 2012
Ons kent ons
Willem van der Craats beschrijft de bedenkelijke relaties bij de
financiering van ROC Leiden. De financiële adviseurs hebben een mooie
klus geklaard en worden vorstelijk beloond. Zakelijk slim. Maar waar
liggen de risico's en wie betaalt straks de rekening? Lees verder
Flexibele huurcontracten
Ondernemers in de kinderopvang willen flexibiliteit in de huurcontracten.
Het belang van gemeenten en scholen in kinderopvang zou ook in het
huurcontract tot uitdrukking moeten komen, vinden de ondernemers.
Elly Dekker van VNG adviseert Kinderopvang met de verhuurder in
gesprek te gaan. Lees verder
Grote schoolverbouwing
Veel basisscholen zijn toe aan een opknapbeurt. Het Stimuleringsfonds
voor Architectuur liet er onderzoek naar doen en is positief gestemd over
de mogelijkheden; ook financieel. De onderzoekers zien integrale
transformatie als schakel tussen het meerjaren onderhoudsprogramma
en nieuwbouw. Lees verder
Slager keurt eigen vlees
Sinds 2003 investeert de provincie Gelderland fors in kulturhusen. 'Met
succes', staat in het persbericht van de provincie. Maar in hoeverre is de
onderzoeker onafhankelijk? Kun je van een organisatie die ook zelf over
kulturhusen adviseert, een onafhankelijk oordeel verwachten? Lees verder
En verder...










Hogeschool Arnhem-Nijmegen is partner geworden van Bouwstenen.
De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012
wettelijk geregeld.
Wink ACTA en Ronald McDonald Centre winnaar van de Hedy d'Ancona-prijs 2012 voor
excellente zorgarchitectuur.
Scholen in Eindhoven willen inspraak in het huisvestingsbeleid van de gemeenten.
In WWR-rapport ‘Vertrouwen in burgers’ bepleit de WRR een andere rol van ambtenaren
om de inzet van burgers voor de samenleving te stimuleren.
Woningcorporatie Brabant wonen bouwt school volgens concepten Passief Bouwen en
Frisse Scholen.
Crisis dwingt consument publieke diensten in eigen hand te nemen (artikel van Jos van
der Lans in Trouw).
Clubgebouw Quick krijgt 5 ton voor buurthuis van de toekomst.
Zie hier meer landelijk en lokaal nieuws rond maatschappelijk vastgoed.

In de agenda
Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten:





vrijdag 22 juni over voorzieningenplanning in kleine (kernen) gemeenten.
vrijdag 22 juni symposium MFA Lab over 'meer met minder'.
dinsdag 26 juni over de toekomst van de vastgoedorganisatie en de rol voor corporaties
(corporaties only).
woensdag 7 november is de jaarlijkste agendabijeenkomst van Bouwstenen (noteer de
datum vast in uw agenda).

Meer bijeenkomsten staan op de site van Bouwstenen.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam,
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht,
Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO,
Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard,
Ymere. Aanmelden kan

hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl
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