
17 februari 2014  

Leegstand moet hoger op de agenda  

 

In een open brief aan (toekomstige) gemeenteraadsleden adviseren het 

H-team en het Nationlaal Renovatie Platform om de leegstand in hun 

gemeente op te pakken, samen met marktpartijen. Vooral in het 

onderwijs en de zorg is het leegstandsrisico groot en liggen er goede 

kansen om samen op te trekken. Lees meer ...  
 

Leerwerkbedrijf kans voor scholen en wijkcentra  

 

Vandaag in de Volkskrant een reportage over een lerend wijkcentrum. 

Minder leren op school, meer in de praktijk; met profijt voor alle partijen. 

Het leerwerkbedrijf verzorgt diensten, een gastvrije ontvangst, ontzorgt 

de gebruikers van een school of wijkcentrum en levert prijsvoordeel op 

vanwege de combinatie met leren. Hoe werkt dat? Lees meer...  
 

‘De Spil’ in de wijk  

 

BrabantWonen en BrabantZorg maakten in seniorenflat Sterrebos in Oss 

een ontmoetingsplek voor de wijk. Hier zijn ook ouderen zonder of met 

een lichte indicatie welkom. Er worden activiteiten georganiseerd. Men 

kan terecht voor een hapje en drankje. En er wordt dagopvang geboden 

aan kwetsbare ouderen. Met Sonja als persoonlijk aanspreekpunt, 

zichtbaar in de wijk. Lees meer...  
 

En verder...  

 Hebben veel mensen deze week vakantie (veel plezier of werkze). 

 Staan de nieuwste Bouwstenenpublicaties nu ook in mooie doorbladerversie op de site. 

 Heerst er onduidelijkheid over de onderhoudsstatus van scholen. 

 Is Makelpunt Almere van start gegaan en wordt Makelpunt Lelystad genoemd in het 

lokale verkiezingsprogramma. 

 Bemiddelt het 'Buurthuis van de Toekomst' in Den Haag in zowel activiteiten, 

vrijwilligers en ruimte. 

 Start eind maart een groep mensen die een makelpunt willen opzetten. 

 Wordt Bredaas Erfgoedcomplex herontwikkeld tot het eerste vijfsterrenhotel van 

Brabant. 

 Maakt een zonnedak een kerk zelfvoorzienend qua energie. 

 Is in Nieuwegein een centrum geopend waar welzijn, gezondheid en cultuur 
samenwerken én zich verbinden in één gebouw. 

In de agenda  

Er staan weer veel cursussen en bijeenkomsten op stapel. Een selectie:  

 11 maart; Maatschappelijk ondernemen in maatschappelijk vastgoed, met Vincent 

Gruis, hoogleraar Housing TU Delft en anderen (speciaal voor corporaties) 

 13 maart; start masterclasses zorgvastgoed over de effecten van het scheiden Wonen 

en Zorg (aanmelden kan nog) 
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 13 maart; het wijkcentrum als creator van werkgelegenheid in de wijk  

 13 maart; Professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbedrijf (Twynstra Gudde) 

 14 maart; Routekaart bij leegstand (Vastgoepprofs) 

 17 maart; Uitwerking van het stappenplan overheveling buitenonderhoud) 

 20 maart; Energiebesparing in maatschappelijk vastgoed (Kleine Gemeenten) 

 25 maart; Duurzaam onderhoud (Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed) 

 27 maart; Congres Kerkgebouwen (Reliplan) 

 27 maart; Integrale Kindcentra in bestaande en nieuwe gebouwen (Onderwijs & 
Opvang) 

Altijd op de hoogte? Volg ons op Twitter en word lid van onze LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, 
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer 
Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM 
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. 
Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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