
 
3 oktober 2012  

Programma 7 november staat  

 Het programma voor de netwerk-, kennis- en agendabijeenkomst op 7 november  

 staat. Dit jaar organiseren we de bijeenkomst samen met Agentschap NL. Het  

 centrale thema is afslanken en opfrissen. Jorritsma, burgemeester van Almere,  

 zal de hekken sluiten. lees verder  

De Kamers failliet  

 De Kamers in Amersfoort begon vijf jaar geleden als een sprookje. Dit cultureel  

 centrum, een initiatief van twee bewoners, deed ook welzijnswerk. Maar de  

 tijden en omstandigheden zijn veranderd. Op 25 september 2012 is het  

 faillissement uitgesproken. lees verder  

Bewoners nemen wijkcentrum over  

 Tijden en omstandigheden zijn ook veranderd voor Wijkcentrum Het Klokhuis in  

 Amersfoort. Deze is door bewoners overgenomen. De kinderopvangorganisatie  

 huurt nu van een bewonersvereniging. De overname is in een half jaar tijd  

 geregeld. Dorpse praktijken worden stedelijk beleid. lees verder  

ROC's in derivaten  

 De discussie rond het vastgoed in het middelbaar beroepsonderwijs   

 kreeg afgelopen zomer een nieuwe dimensie; derivaten. Er is meer aan de hand,  

 blijkt uit een analyse van de Algemene Onderwijs Bond. Willem van der Craats  

 schreef voor ons een toelichting. lees verder  

Sportcoöperatie is ook een optie  

 De gemeente Bergen op Zoom is op zoek naar nieuwe vormen van management  

 voor hun sportaccommodaties. Daarvoor zijn negen modellen bedacht. In  

 bouwstenenverband ontsproot spontaan het tiende model: een sportcoöperatie.  

 De gemeente is enthousiast en de directeur heeft zich al gemeld. lees verder  
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En verder...  

 Adviesbureau Hevo, vastgoedbeheerder Accres en zorginstelling Pameijer zijn partner van 

Bouwstenen geworden. 

 Tijdens een bijeenkomst van Bouwstenen is de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van 

een nieuw netwerk: het wijkcentrum als wmo-onderneming. 

 IKEA zou wel eens een nieuwe speler in het maatschappelijk vastgoed kunnen worden 

met compleet ingerichte scholen en buurthuizen. 

 Onderzoek naar de gevolgen van krimp: burgers vinden al snel oplossingen als 

voorzieningen verdwijnen. 

 Wat is de invloed van bewoners op hun leefomgeving? 

 Burgerkracht vraagt om andere instituties. 

 Woerden heeft nieuwe kerk annex buurthuis. 

 Het Haagse stadhuis bespaart met nieuwe verlichting jaarlijks ruim 313.000 kWh. 

 Cijfers over de top 100 grootste zorgaanbieders. 

 VNG heeft de stand van zaken rond de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting en 

haar standpunt daarin op een rijtje gezet. 

 De kosten voor aanpassing van het binnenklimaat zijn voor rekening van de school, aldus 

de rechtbank in Leeuwarden. Scholen kunnen hiervoor subsidie krijgen. 

 Scholen lopen leeg en komen in financiële problemen. Op diverse plaatsen in Nederland 

zijn leegstaande scholen te koop, waaronder in Deventer. 
 Hoornse middelbare scholen maken zelf huisvestingsplan. 

In de agenda  

Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten:  

 5 oktober over gastvrijheid in MFA's (voor MFA-ondernemers) 

 5 oktober over huurprijsbeleid en kostprijsdekkende huur (voor vastgoedprofessionals) 

 24 oktober over het opzetten van lokale makelpunten in Brabant. Samen met Zet 
 7 november: Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen in samenwerking met Agentschap NL 

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

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Acres, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's 
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, 
Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Pameijer, 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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