Recensie: Bouwen om Inhoud
Een verzameling open deuren; zo beoordelen een schooldirecteur, architect en
vastgoedspecialist het recent verschenen rapport 'Bouwen om Inhoud'; bedoeld
ter ondersteuning van gemeenten, scholen en kinderopvang-organisaties bij
het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda. De uitgangspunten van het
rapport worden niet gedeeld en vergen discussie. lees verder
Kerk als (subsidieloze) MFA
In Rotterdam wordt druk gebouwd aan de nieuwe Pauluskerk. De kerk,
bekend van dominee Visser, met een belangrijke rol in de verslavingszorg,
krijgt de meest uiteenlopende voorzieningen; zonder subsidie van de
gemeente. lees verder
(R)evolutie in bibliotheekland
De bibliotheek is een achterhaald concept. Ingehaald door technologie,
welvaart en krimp. Sommigen ervaren dat als revolutie. Auke ten Hoeve noemt
het liever "evolutie". In de toekomst zijn minder bibliotheekvoorzieningen
nodig. lees verder
Slimmer met vastgoed
Op 6, 7 en 14 april vonden drie regiobijeenkomsten plaats onder de titel
'Slimmer met vastgoed'. Het gepresenteerde palet van oplossingsrichtingen
bleek rijk, divers en soms hapklaar. Op de website van Bouwstenen treft u het
hele pallet; het verslag en de presentaties. lees verder
Publicatie bewonersbeheer
Op 14 april 2011 heeft het Ministerie van BZK een publicatie uitgebracht met
de resultaten van het "Ontwikkelprogramma bewonersbeheer" op hoofdlijnen;
met voorbeelden, voor- en nadelen, risico's en tips. Belangrijkste vraag voor
de overheid is niet, hoe kom je aan vrijwilligers, maar wat zie je als
overheidstaak en versta je de kunst van het loslaten? lees verder

En verder...








is in Ilpendam een MFA met school en kinderopvang gerealiseerd; beter, duurzamer en
met fraaiere architectuur door medefinanciering van een corporatie;
draagt het Brabantse bedrijfsleven voor €4 miljoen bij aan de bouw van een campus;
zijn op een school vier leerlingen flauw gevallen door te veel hitte;
is er een onderzoek uitgevoerd naar meer groen in de klas, met
allerlei groenoplossingen die erop gericht zijn de kwaliteit van scholen te verbeteren;
is de stichting dorps- en gemeenschapshuizen woedend op de gemeente SchouwenDuivenland omdat die in verband met krimp de dorpshuizen wil sluiten terwijl deze
dorpshuizen voldoen aan een groeiende vraag en steeds meer verdienen;
gaat een groep werklozen met een arbeidsbeperking aan de slag in buurtcentra;
schreven Jos van der Lans en Nico de Boer een helder verhaal over Burgerkracht; de
toekomst van het sociaal werk in Nederland, voor de Raad voor Maatschappelijk
Ontwikkeling.

In de agenda








13 mei, vastgoedprofessionals;
16 mei, landelijke conferentie voor de brede school;
18 mei, bewoners en maatschappelijke voorzieningen (inclusief leefstijlenkaart);
20 mei, startbijeenkomst Toolbox Maatschappelijk vastgoed;
27 mei, chefs vastgoed en jonge koplopers;
9 juni, startbijeenkomst Bouwstenen voor kinderopvang;
17 juni, partnerbijeenkomst toekomstbestendig vastgoed en architecten voor sociaal.

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, Almere, Amsterdam, Arnhem, Asset,
bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hilversum, kbng,
Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, Qua Wonen,
Rotterdam, Stadslander, SBO, Studio MFA, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, Woon Friesland,
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.
Aanmelden kan

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