12 februari 2013
Webapplicaties Makelpunten vergeleken
Na Utrecht, is nu ook Amersfoort online met haar Makelpunt. Aanleiding om de
verschillende webapplicaties met elkaar te vergelijken. Waar het ene Makelpunt primair
dienstverlenend wil zijn in het accommoderen van maatschappelijke activiteiten, richt een
ander Makelpunt zich vooral op het beter benutten van het eigen vastgoed.
Exploitatie achillespees maatschappelijk vastgoed
In het artikel ‘Exploitatie vastgoed vaak struikelblok’, pleit Marc van Leent ervoor om de
exploitatiefunctie van publiek vastgoed op een volwaardige manier in te vullen.
Gemeenten maken verschillende keuzen om de knelpunten rond de expoitatie op te
lossen. Marc behandelt enkele voorbeelden waaronder Utrecht, Enschede, Den Bosch en
Amsterdam.
Vraag en aanbod MFA onder de loep
Glenn van der Vleuten en Marieke Kogel beschrijven een leerzame case waarin de praktijk
van vraag en aanbod bij MFA BaLaDe in Waalwijk onder de loep wordt gelegd. Uit
onderzoek kwam naar voren dat BaLaDe te gesloten was. Om dit te veranderen zijn er
diverse maatregelen getroffen; met succes.
School van de toekomst is geen school
Volgens Klaas Mulder moeten opdrachtgevers en financiers van scholenbouw zich goed
achter de oren krabben of nieuwe en verbouwde scholen nog 25 tot 40 jaar meegaan. Op
verzoek van Bouwstenen schreef hij een artikel over de toekomst van schoolgebouwen. Hij
reikt daarbij enkele bijzondere oplossingen aan.
En verder...










Woonpartners Midden Holland, gemeente Alkmaar, Movisie en SRO hebben zich als partner bij
Bouwstenen aangesloten.
Zijn de nieuwe voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit door het Ministie van BZK op
een rijtje gezet.
Zijn er in regio Achterhoek naar verwachting 50 scholen minder in 2020.
Laat het Ministerie van OCW onderzoek doen naar de kwaliteit van schoolgebouwen in het primairen voortgezet onderwijs.
Heeft Den Haag haar eerste buurtbibliotheek geopend in verzorgingstehuis Florence Oostduin.
Zet gemeente Lingewaard al haar gemeentelijk vastgoed te koop.
Heeft gemeente Deventer een gymzalencomplex gekocht om te verbouwen tot Film & Theater.
Heeft gemeente Westerveld een fonds opgericht voor een bijdrage aan onderhoud van kleine
dorpshuizen en tracht daarnaast ook het energiezuinig maken van de gebouwen te stimuleren.
Hebben we een leuk filmpje over boze biljarters om stijgende koffieprijs.



Legde wethouder Boeve op 1 februari j.l. uit hoe het is gegaan met de maatschappelijke overname
van wijkcentra in Amersfoort.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staan diverse cursussen en bijeenkomsten over maatschappelijk vastgoed,
waaronder:









14 februari; Positionering kinderopvang in een schoolgebouw (voor netwerk kinderopvang).
27 februari; scholen slim en gezond (ver)bouwen met lagere exploitatiekosten (open voor iedereen
en gratis voor scholen, partners en leden van een betalend netwerk).
7 maart; Eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed".
Meedoen kan nog.
8 maart; De klantgerichte vastgoedorganisatie (voor netwerk vastgoedprofessionals).
8 maart; De sleutel tot meervoudig gebruik (aftrap ontwikkeling referentiemodellen exploitatie;
open voor iedereen die mee wil ontwikkelen).
14 maart; Regionalisering accommodatiebeleid, voor netwerk kleine gemeenten.
19 maart; Oriëntatiebijeenkomst Makelpunten (voor partijen die overwegen een eigen makelpunt
te starten).
25 mei; Inspiratietour "Gastvrijheid loont".

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Acres, Alkmaar, Almere, Amersfoort,
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer,
Domijn, 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, Woon Friesland, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

