20 februari 2012
Maatschappelijke overname
De gemeente Amersfoort gaat wijkcentra sluiten. Vóór de gemeente de gebouwen te koop zet,
biedt ze deze te huur aan aan bewoners. Een voorbeeld van maatschappelijke overname. lees
verder
Een geslaagd wijkrestaurant
Uit onderzoek blijkt dat met de investering van een corporatie in een wijkrestaurant in
Eindhoven uiteenlopende maatschappelijke resultaten worden behaald. lees verder

Zicht op IKC - wijkhuis
In het nieuwste boek over integrale kindcentra wordt niet uitgegaan van bestaande instituten en
gedeeld ruimtegebruik, maar van activiteiten in een flexibel wijkhuis. lees verder

En verder...
 geeft 82 % van de professionals kleine gemeenten het advies het vastgoedbeheer in de toekomst niet
zelf uit te voeren en 65% van de professionals adviseert ook grote gemeenten dat niet te doen;
 zijn we benieuwd of u een indruk heeft van de gevolgen van de vier transformaties op buurten en
wijken en wijkvoorzieningen;
 hebben de ontwikkelingen bij Amarantus laten zien dat een school kan stuklopen op te ruime
huisvesting en te hoge huisvestingslasten;
 heeft het kadaster onderzoek gedaan naar de waarde van maatschappelijk vastgoed maar hebben we de
bronnen nog niet kunnen achterhalen (valt nog niets over te zeggen dus);
 houden we het hier verder kort omdat veel mensen met vrij zijn (veel plezier, ook voor degene die wel
werken).
In de agenda
 23 februari 2012; Masterclass Ondernemingsplan voor multifunctionele accommodaties;
 9 maart 2012; Netwerk Vastgoedprofessionals met als thema conditiegestuurde onderhoudsplanning
(ook voor potentiële deelnemers);
 9 maart 2012; Chefs Vastgoed over budgetneutraal verduurzamen;
 22 maart 2012; Masterclass Ondernemerschap in MFA's;
 29 maart 2012 start de themagroep onderwijs en opvang, met op het programma huur en medegebruik
(ook als kennismakingsbijeenkomst);
 30 maart 2012; is de gemeente Utrecht gastheer voor de bestuursconferentie waarbij de vier
transformaties (werk naar vermogen, passend onderwijs, jeugdzorg, WMO-begeleiding) worden
vertaald naar wijken en wijkvoorzieningen;
 20 april; op zoek naar exploitatiemodelen voor het schoolgebouw als wijkcentrum;
 en nog meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen.

