24 oktober 2012
Sportieve arrangementen
Hoe kun je een sportvoorziening beter benutten? Veel partijen worstelen met
die vraag. ASC Nieuwland deed ervaring op en deelt de daarbij opgedane
kennis op haar website. In haar aanpak koppelt ze onderwijs, welzijn, sport en
buurtvoorzieningen. Lees verder
Doordecentralisatie een oplossing?
Het onderwerp doordecentralisatie is 'hot', maar ook ingewikkeld. Gemeenten
en scholen oriënteren zich op een betere organisatie van taken rond
onderwijshuisvesting. Het devies is samenwerking; blijkt uit een bijeenkomst
in Bouwstenenverband. Lees verder
ROC wil 100.000 m2 kwijt
De Rotterdamse onderwijsgigant Zadkine (18.000 leerlingen en 7
buurtvoorzieningen) staat door vastgoed aan de rand van de afgrond. Dit jaar
loopt het verlies op tot € 19 miljoen. Het totale huisvestingsoppervlak wordt
ruwweg gehalveerd van 200.000 m2 naar 100.000 m2. Lees verder
Website voor wijkondernemers
Tijdens de landelijke bijeenkomst over 'Wijkondernemingen' op 11 oktober,
kregen de deelnemers een schat aan informatie. Bouwstenen heeft alle info
samengebracht op een splinternieuwe site. Daarop staat info en voorbeelden
voor bewoners die het heft in eigen hand willen nemen. Lees verder
En verder...













Stichting Woningbeheer Betuwe heeft zich als partner bij Bouwstenen aangesloten.
Bij voldoende belangstelling gaat Bouwstenen aan de slag met een netwerk voor
woningcorporaties. Andere nieuwe groepen zijn: MFA-ondernemers en het
Wijkcentrum als WMO-onderneming. Deelnemers mogen gratis aanschuiven bij de
najaarsbijeenkomst.
Afgelopen twee jaar zijn ten minste 101 buurthuizen en 42 peuterspeelzalen gesloten.
De gemeente Apeldoorn wil fors bezuinigen op maatschappelijk vastgoed.
Rotterdam verkoopt oude schoolgebouwen.
Arnhem heeft een nieuw flexconcept voor scholen.
Muffe lucht in schoollokalen en vergaderzalen nog slechter dan gedacht.
Duizenden scholen weigeren hun gebouwen te checken op asbest.
Zorgondernemersorganisatie Actiz vreest leegstand verzorgingstehuizen.
Ziekenhuis gaat ruimtes verhuren nu pand onverkoopbaar blijkt.
Ruimte OK heeft een website gelanceerd: tot 1 januari 2013 kunnen we gratis een
kijkje nemen.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staan diverse bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties
over maatschappelijk vastgoed.
Op woensdagmiddag 7 november 2012 hebben we de jaarlijkse Bouwstenen-bijeenkomst, dit
jaar samen met de genodigden van Agentschap NL. Het belooft een goede bijeenkomst te
worden:








Er komen meer dan 200 bestuurders, managers en professionals werkzaam in het
maatschappelijk vastgoed.
Voor het eerst in de geschiedenis komen de bij bouwstenen betrokken branches en
partners met een positionpaper; een gezamenlijk vertrekpunt voor toekomstige
samenwerking.
Er worden ook andere zaken gepresenteerd en besproken waaraan de afgelopen tijd
hard is gewerkt, waaronder een quik scan kwaliteit, een quick scan wijkonderneming,
een kompas voor beslissingen over de vastgoedorganisatie, exploitatieformules,
voorzieningenplanning en makelpunten.
Via de samenwerking met Agentschap NL komen we in contact met nieuwe
kennis(sen) rond duurzaam vastgoed en frisse scholen. Zij hebben ook een speciale
informatiekrant voor de bijeenkomst gemaakt.
Iedereen kan nog scholen nomineren voor de verkiezing van de meest frisse school in
Nederland. Op de dag zelf wordt de prijs uitgereikt.
En we zitten in 't Spant! (Bussum) Klinkt als oud, maar ziet er fantastisch mooi, licht
en fris uit.

Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden.
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Acres, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere,
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht,
Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Pameijer, Penta Rho, Portaal, RO groep, Stichting Woningbeheer Betuwe, 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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