
24 april 2014  

Tijd voor een update afspraken onderwijs(huisvesting)  

 

Het wordt langzamerhand hoog tijd voor een update van de manier 

waarop het onderwijs wordt georganiseerd en gehuisvest, zei Rinda den 

Besten, voorzitter van de PO-Raad, tijdens de najaarsbijeenkomst van 

Bouwstenen in december 2013. We vroegen haar hoe zij dit voor zich 

ziet.  Lees meer...  
 

Minder verzorgingshuizen  

 

Tientallen verzorgingshuizen zijn in het afgelopen jaar gesloten. En daar 

komen er nog zo’n honderd bij, is de verwachting van ActiZ op basis van 

een onderzoek onder haar leden. Dat heeft ook consequenties voor 

omwonenden die gebruik maken van de faciliteiten van deze huizen. Lees 

meer...  
 

Huisvesters zoeken leegstaand vastgoed  

 

Er is markt voor het gebruik van leegstaande scholen en zorgvastgoed als 

woonruimte voor arbeidsmigranten. De vraag is flink en het is een 

haalbare kaart. De matsch is  echter niet optimaal. De huisvesters weten 

het lege vastgoed vaak niet goed te vinden. Lees meer...  
 

En verder...  

 Is leren op locatie leuk en leerzaam en heeft RVO een site waarmee je geschikte leer-

locaties voor het primair en voortgezet onderwijs in de buurt kunt zoeken. 

 Blijkt het te lonen om afgeschreven schoolgebouwen een tweede kans te geven. 

 Brengt de website scholenbouwatlas de actuele verbouwingsopgave van gebouwen voor 

basisscholen en kindcentra in beeld. 

 Heeft Ruimte OK een brochure over de wetswijziging buitenonderhoud uitgebracht en is 

er ook een en ander rond de overheveling van het buitenonderhoud op onze website te 

vinden. 

 Krijgt Kapelle (Z) een energieneutrale MFA met twee basisscholen, kinderopvang en 

bieb. 

 Werken 70 studenten in de week van het lege gebouw (22-26 mei) aan nieuwe 

oplossingen voor leegstand. 

 Wordt in Harderwijk een voormalig Defensie-complex broedplaats voor creatieve 

geesten. 

 Lijkt maatschappelijk vastgoed het nieuwe (financiële) blok aan het been voor 

gemeenten. 

 Kan er, mits het bezit goed in kaart is gebracht, flink bezuinigd worden op 

maatschappelijk vastgoed. 

 Verduurzamen gemeenten hun MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP). 

 Zijn decentralisaties voor de gemeenten een race (tegen de klok), maar geen wedstrijd. 

 Is de VNG op hoofdlijnen akkoord met groot onderhoud van het Gemeentefonds 2015. 

In de agenda  
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Op de agenda diverse bijeenkomsten en cursussen. Een kleine selectie:  

 13 mei; Het waarom van een Makelpunt (Operationele Makelpunten) 

 15 mei; Nieuwe strategie voor traditionele verzorgingshuislocaties (Zorgvastgoed) 

 15 mei; seminar kostenefficiënter zorgvastgoed (bbn) 

 mei/juni; diverse voorlichtingsbijeenkomsten over overheveling buitenonderhoud 

scholen 
 20 mei; Gluren bij de buren - Krimp (Landelijk Steunpunt Brede Scholen) 

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, Ede, Eigen Haard, Enschede, Fakton, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, 
Kerkrade, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, 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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