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Doorpakken of afstoten  

Nu corporaties zich moeten terugtrekken op hun kerntaak, beraden 

zij zich op hun positie in het maatschappelijk vastgoed. Tweederde 

van de corporaties heeft geïnvesteerd. Velen maken pas op de 

plaats. Anderen zetten onverminderd door omdat maatschappelijk 

vastgoed een kerntaak is en van groot belang in wijken met veel 

corporatiebezit. 

Kleine school moet verdwijnen  

De Onderwijsraad vindt dat kleine scholen hun deuren in 2019 

moeten sluiten. Vincent Thunnissen van de gemeente Apeldoorn 

beschouwt de argumenten en komt tot een andere conclusie. De 

schaal van de school is meer een zaak voor een lokaal gesprek. 

Wordt het niet tijd voor een andere bestuursstijl in het onderwijs? 

Overheveling buitenonderhoud scholen  

De mogelijke overheveling van de budgetten voor het 

buitenonderhoud van scholen per 1 januari 2015 kan flink wat 

gevolgen hebben voor de vastgoed-organisatie van gemeenten én 

scholen. Op diverse plaatsen in het land worden verkennende 

gesprekken gevoerd hoe dit in goede banen te leiden. Ook gaat een landelijke 

werkgroep met het onderwerp aan de slag. 

En verder...  

 Heeft Aestate zich aangesloten als partner van Bouwstenen. 

 Staat er een nieuwe scriptie over afwegingsmodellen op de site. 

 Wil de gemeente Breda leegstaand maatschappelijk vastgoed gebruiken als 

buurthuis voor de toekomst. 

 Zijn inwoners van de Amsterdamse wijk Osdorp actief in de Lucas 

Community  en beheren zij zelf de leegstaande school. 

 Is de landelijke kennisbank voor effectieve interventies, Wat Werkt in de 

Wijk, vanaf nu te raadplegen. 

 Helpt de WaardeWijzer u op weg naar nieuwe kansen voor uw 

maatschappelijke voorziening. 

 Neemt een sociale werkvoorziening in Sint-Michielsgestel het beheer en 

exploitatie van drie sporthallen over van de gemeente. 

 Blijkt uit onderzoek dat er meer vraag is naar kleine flexibele kantoren. 

 Blijkt uit deze tabel dat het energielabels van overheidsgebouwen 

achterblijven op andere gebouwen. 

 Stappen ouders vaker over naar peuterspeelzalen. 

 Komt er een extra subsidie beschikbaar voor onderzoek naar herbestemming 

monumenten. 
 Is hier nog meer webnieuws te vinden. 
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 Fijne koninginnedag 

In de agenda  

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en 

bijeenkomsten, waaronder: 

 7 mei; integraal huisvestingsplan onderwijs nieuwe stijl 

 24 mei; gastvrijheid loont inspiratietour. 

 24 mei; de subsidie stopt, en dan? (voor vastgoedprofessionals) 

 28 mei; meerwaarde maatschappelijk vastgoed 

 30 mei; verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

 27 juni; resultaten en rendement maatschappelijk vastgoed (corporaties) 

 27 juni; maatschappelijk vastgoed. 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Acres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Deventer, 
Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-
Nijmegen, 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, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaardrd, Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 

naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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