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Cijfers benchmark openbaar  

  Op 5 juli 2012 presenteerde de IPD de resultaten van de Benchmark   

  Gemeentelijk Vastgoed 2011. De cijfers over de omvang, functie,  

  leeftijd, energieprestaties, waarde, kosten, inkomsten en huurprijzen  

  van het gemeentelijk vastgoed bij 24 gemeenten zijn voor het eerst  

  openbaar. Lees verder  

Corporaties investeren minder  

  Corporaties willen minder investeren in maatschappelijk vastgoed, blijkt  

  uit een recent verschenen rapport van het Centraal Fonds  

  Volkshuisvesting. Ze focussen meer op rendement en exploitatie. In een 

  gesprek met corporaties is de toekomstige rol van corporaties in het  

  maatschappelijk vastgoed opnieuw onder de loep genomen. Lees verder  

Voorzieningenplanning Apeldoorn  

  Apeldoorn moet in totaal € 7 miljoen bezuinigen op haar vastgoed. Op  

  basis van een uitgebreide scan van alle wijken en de circa 1.000  

  voorzieningen zal de gemeente na de zomer de kaders vaststellen.  

  Betrokken partijen zijn zich bewust dat het met minder moet en zoeken 

  ook zelf naar oplossingen. Lees verder  

Pilot kindcentrum Zeeburgereiland  

  Amsterdam Oost gaat van start met een staaltje flexibel en duurzaam  

  bouwen. In zes maanden groeit op het eiland een fris en  

  energieneutraal complex. 'Een interessant project, ook voor partijen in  

  het onderwijs,' aldus Carel Sweens van de gemeente Nijmegen. 

  Lees verder  

En verder...  

 Corporatie koopt buurthuis in Breda. 

 Wijkvereniging in Veenendaal gaat buurthuis zelf beheren. 

 De gemeente Rotterdam gaat de kapitaalslasten voor het gebruik van scholen voor 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij scholen in rekening brengen. 

 Flinke stijging faillissementen in de kinderopvang. 

 Fitnes en kinderopvang in informatiecentrum Leidsche Rijn. 

 Resultaten onderzoek; verduurzaming gemeentelijk vastgoed vooral gericht op bezuinigen. 

 Scholen kunnen flink op hun energiekosten besparen door voor de vakantie de stekkers uit 

het stopcontact te trekken. 

 Spectrum heeft gereageerd op het kritische artikel ‘Slager keurt eigen vlees’. Partijen rond 
ROC Leiden wilde helaas geen reactie geven op 'Ons kent ons'. 
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 De gemeente Wageningen laat het beheer van sporthallen over aan sportclubs.  

 De onderwijshuisvesting in Nijmegen ligt goed op schema: blijkt uit de monitor 

onderwijshuisvesting doordecentralisatie. 

 

In de agenda  

Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten:  

 31 augustus (alleen voor Chefs Vastgoed); over het aanwenden van het vermogen in 

maatschappelijk vastgoed. 

 10 oktober; over doordecentralisatie in breder perspectief samen met PO-Raad, VNG, 

Nijmegen, Breda en vele anderen. 

 24 oktober; over het opzetten van lokale makelpunten in Brabant samen met Zet. 

 7 november; de jaarlijkse agendabijeenkomst (noteer vast in de agenda, programma na de 
zomer bekend). 

Meer bijeenkomsten (ook van andere organisaties) staan op de site van Bouwstenen. 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem,  
's Hertogenbosch, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, 
Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, 
Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  
 

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