Voorbereiding agenda 2011
Op 13 september j.l. zijn de voorbereidingen van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed
2011gestart. Zes kansrijke onderwerpen worden samen met het werkveld verkend en in
actiepunten omgezet. De onderwerpen zijn structuurschets voorzieningen, scholen op de
schop, vastgoed- en beheerconcepten, bewonersbeheer,
maatschappelijk rendement en spelregels voor zakelijk verkeer. Het is voor het eerst dat de
agenda rond maatschappelijk vastgoed zo integraal en intensief met het werkveld wordt
voorbereid.
Bewonersbeheer in Japan
In Japan is het beheer van buurthuizen door bewoners de gewoonste zaak van de wereld. Daar
kunnen we in Nederland nog wat van leren. Aandachtspunten die naar voren komen uit een
vergelijking van de twee landen zijn schaalgrootte, verantwoordelijkheid, identiteit, tijd en
ervaring. Lees hier meer over de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en
Japanse situatie.
Creatief met leegstand
Het NAi pleit op de 12e Architectuur Biënnale in Venetië voor het gebruik van leegstaande
panden door de creatieve industrie, hetgeen hard nodig is nu de Anti-kraakwet een feit
is. Hierdoor ontstaan op sociaal en economisch gebied kansen. Het stimuleren van de creatieve
industrie is één van de vijf speerpunten van de nationale Kennis- en Innovatieagenda. Het
Nederlandse Architectuurinstituut (NAi) speelt met haar "aanklacht tegen leegstand" hierop in.
Nieuwe scholen
Nederlandse scholen zijn niet klaar voor de toekomst, vindt niet alleen de Rijksbouwmeester
maar ook 72% van de 43 respondenten uit een eerdere peiling van Bouwstenen voor
Sociaal. Vanuit diverse invalshoeken hebben betrokkenen input geleverd en suggesties gedaan
voor verbetering. Op de website wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen en
zoektochten naar nieuwe scholen.

En verder...



Zijn we benieuwd of de samenwerking tussen diverse partners wat u betreft wel
watzakelijker mag.
Heeft "Sport Lokaal Samen" een handreiking uitgebracht voor gemeenten, onderwijs en
sportorganisaties.








Hebben de VNG en de VO-raad een tool ontwikkeld dat helpt inzicht te krijgen in de gevolgen
van doordecentralisatie, waarbij taken, bevoegdheden en financiën rond
onderwijshuisvesting wordt overgedragen aan scholen.
Krijgen gemeenten meer tijd om energiemaatregelen te nemen.
Staat er een nieuwe scriptie op de site over corporaties in brede schoolontwikkeling.
Zijn we voor Bouwstenen op zoek naar stagiairs, partners en actieve deelnemers om een
zwengel te kunnen geven aan de informatievoorziening rond maatschappelijk vastgoed.
Treft u hier nog meer nieuws.
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september; Slotmanifestatie van de "Proeftuin voor vrouwenopvang".
september; start een 4-daagse opleiding "Integraal Kindcentrum".
oktober; middagprogramma over herbestemmen industrieel erfgoed.
oktober excursie naar een MFA met als thema "MFA hype of niet?
oktober; vastgoedcompetenties bij gemeenten.
november; start ontwikkelprogramma bewonersbeheer van maatschappelijk vastgoed.
vele andere bijeenkomsten op de website van Bouwstenen voor Sociaal.

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, Laagland, Kids OG, Kopgroep
Maatschappelijk Vastgoed, Matrix Onderwijshuisvesting, de gemeente Nijmegen, de Maasdelta Groep, het Ministerie van VROM,
OZplus vastgoedjuristen, Penta Rho, Service Centrum Scholenbouw, Stichting Brede School Nederland, Studiecentrum voor
Bedrijf en Overheid, de Wijkplaats en Yalp.
Aanmelden kan

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

