4 juni 2013
MFA-ervaring in Apeldoorn

Hoe maak je een MFA tot een succes? Deze vraag stond centraal in
een expertmeeting in Apeldoorn. Verbinding maken met de wijk is
volgens de experts erg belangrijk. Dat bereik je met samenwerking,
gastvrijheid en een goed koffiezetapparaat

Op de goede weg
Bewonersbeheer in buurt- en wijkaccommodaties wordt door
instanties als “kwetsbaar en wankel” ervaren. Toch is er ook
optimisme, blijkt uit een quickscan van het LSA. In de praktijk blijkt
dat in veel gevallen bewoners de zaken goed en voortvarend
oppakken. Met in het begin een sterk vangnet, maar in tweede
instantie een zelfstandigere positie.
Philip Blond over buurtrestaurants
Hoe maak je een MFA tot een succes? Deze vraag stond centraal in
een expertmeeting in Apeldoorn. Verbinding maken met de wijk is
volgens de experts erg belangrijk. Dat bereik je met samenwerking,
gastvrijheid en een goed koffiezetapparaat

Pas op de plaats met wijkcentra
De bezuinigingen en een nieuwe politieke wind hebben grote impact
gehad op de wijkcentra in Breda. Gezien de ontwikkelingen maakt
de gemeente nu pas op de plaats. Met de wijkcentra die moeite
hebben het hoofd boven water te houden gaat de gemeente actief
op zoek naar een maatschappelijke functie.
En verder...





Biedt nieuwe wet- en regelgeving meer ruimte voor de herontwikkeling van
leegstaand vastgoed.
Worden in Veenendaal appartementen gebouwd in een oud schoolgebouw en
is in Helmond in eenvoormalige kerk een theater geopend.
Heeft Agentschap NL een Duurzame Gebouwen Nieuwskrant en
een informatieblad uitgebracht met tips hoe gemeenten kunnen besparen op
energie.
Pleiten organisaties bij de Kamer voor één basisvoorziening voor kinderen.














Heeft de VNG een reactie op het rapport van de Onderwijsraad (Grenzen aan
kleine scholen) geschreven.
Vindt D66 in Amsterdam dat de gemeente alle scholen in 2014
moet opknappen.
Komt er in Breda één scholencoöperatie waarin ook het primair onderwijs
participeert.
Vertelt Migchielsen van de gemeente Den Bosch in een interview over het
beleid van de gemeente met betrekking tot onderwijshuisvesting.
Hebben VO-scholen in Leeuwarden hun inkoopvolume van € 28 miljoen
ondergebracht bij een centrale inkoopcoöperatie.
Moeten gemeentelijke accommodaties in Heiloo zelf de exploitatie gaan
uitvoeren.
Nemen inwoners van Keppel lokale voorzieningen over.
Schreef de nieuwe directeur van SCP een artikel over de transformatie van
verzorgingsstaat naar verzorgingsstad.
Wil de gemeente Deventer met Programmaloos Plannen burgerinitiatieven
onderzoeken.
Heeft Agentschap NL allerlei tools op een rijtje gezet die bewoners kunnen
gebruiken voor het organiseren en financieren van bewoners-initiatieven.
Hebben gemeenten een nieuwe vorm van bewonersbeheer bedacht.
Heeft Aedes een rapport uitgebracht over de verstoorde balans tussen
overheid, markt en samenleving die in de jaren ‘90 tot meer dan 20
belangrijke incidenten hebben geleid.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en
bijeenkomsten, waaronder:








6 juni; life cycle costing en duurzaamheid
6 juni; workshop kindcentrum van de toekomst
11 juni; expertmeeting referentiemodellen voorzieningen
11 juni; voorzieningenplanning onderwijs
19 juni; dag van Het gebouw in Leiden
27 juni; maatschappelijk vastgoed

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Acres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Deventer,
Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool ArnhemNijmegen, Houten, Kerkrade, Leiden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen,
Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer
Betuwe, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM
Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaardrd, Ymere.

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

Aanmelden kan
naar
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