
 
9 april 2013 

Steeds meer lege kerken 

Naar verwachting komen er binnen een aantal jaar in één keer 1.000 tot 1.200 kerken 
op de markt. De dreiging tot sluiting leidt tot nieuwe initiatieven, onder ander van 
buurtbewoners. Gespecialiseerde kerkenmakelaars en de Rijksdienst voor cultureel 
erfgoed helpen bij herontwikkeling. Lees hier hoe.  

 
Eindhovens primeur; online buurtruimte boeken  

Rechtstreeks online ruimte boeken is weer een stap verder in het concept van 
makelpunten. Eindhoven heeft de primeur. Gerard van den Oetelaar, beheerder van 
wijkcentrum Blixems: “In de reservering kan zelfs tot in details aangegeven worden of er 
bijvoorbeeld een beamer nodig is en of er koffie klaar moet staan. Makkelijk voor de 

klant en erg efficiënt voor ons”. 
 
Duurzaam gerenoveerd 

Op 15 maart 2013 is het gerenoveerde kantoor van de provincie Noord-Holland in 
Haarlem officieel geopend en betiteld als "het meest duurzaam gerenoveerde gebouw 
van Nederland". Het gebouw is verbeterd van label G naar label A++ en een voorbeeld-
project voor energie-neutrale scholen en kantoren.    

 
Besparing bij sportaccommodaties 

De gemeente Breda stimuleert sportverenigingen om energie te besparen door middel 
van gratis energiescans. Zo’n 18 sportverenigingen deden mee en kregen een advies op 
maat. De  sportverenigingen kunnen met een aantal kleine maatregelen op korte 
termijn al veel energie besparen. Maatregelen waarmee  sportverenigingen direct aan 

de slag kunnen. 
 
En verder... 

 Heeft het Ministerie van BZK informatiebladen uitgebracht over: bewonersbeheer, giften, leningen 
en lidmaatschappen, aanbesteden en maatschappelijk rendement. 

 Heeft de PO-raad een nieuwe tool om uit te rekenen wat via het  gemeentefonds wordt uitgekeerd 
voor onderwijshuisvesting. 

 Komt staatssecretaris Dekker nog voor de zomer met een plan voor kleine scholen. 
 Is de gemeente Amsterdam gestart met de bouw van de klimaat neutrale school. 
 Publiceert het Ministerie van Economische Zaken over “Duurzame gebouwen – Eco’s”. 
 Trekt Binnenlands Bestuur aan de bel in het artikel “Scholenbouw komt volledig stil te liggen” door 

de overheveling van middelen van gemeenten naar schoolbesturen. 
 Publiceert VNG-magazine het artikel “Maatschappelijk vastgoed in de uitverkoop”. 
 Verkoopt de gemeente Rotterdam maatschappelijk vastgoed als kluswoningen. 
 Was Marc van Leent te zien bij EenVandaag; over de verkoop van maatschappelijk vastgoed. 
 Is hier nog meer webnieuws te vinden.  

In de agenda 

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten, waaronder over: 

 12 april; huurbeleid voor chefs vastgoed 
 12 april; nieuwe vormen van contractering voor werkgroep Wijkcentrum als Wmo-onderneming 
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 16 april; publieke zaak, publieke ruimte 
 16 april; maatschappelijk ondernemen met horeca voor  MFA-ondernemers 
 18 april: risico's in vastgoedportefeuille zorginstanties 
 23 april; gemeentelijk vastgoedmanagement 
 25 april; lokale makelpunten, oriëntatiebijeenkomst voor organisaties die overwegen een 

makelpunt op te zetten 
 25 april; resultaten en rendement maatschappelijk vastgoed, voor netwerk woningcorporaties 
 7 mei; integraal huisvestingsplan onderwijs nieuwe stijl 
 24 mei; gastvrijheid loont inspiratietour 

 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door 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 naarportal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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