
 

 

 

Manifestatie voor betere scholen  

De roep om betere schoolgebouwen wordt steeds luider en breder. 

Stad van Morgen organiseert op 14 april a.s. om 17 uur een 

manifestatie. Bouwstenen heeft daar een "scholen op de schop" -

treffen. De PO-Raad zet de stand van zaken rond 

onderwijshuisvesting nog eens op een rij. lees verder 

Corporatie investeert 150 miljoen  

Veel woningcorporaties lijken zich terug te trekken uit het 

maatschappelijk vastgoed. Dat geldt niet voor de Maasdelta Groep, 

die de komende 10 jaar € 150 miljoen wil investeren en ook niet 

voor diverse andere corporaties. Wel worden corporaties 

selectiever. Geen dure krachtwijkactiviteiten meer die bol staan 

van sociale programma's. lees verder 

Kabinetsvisie op DBMF(O)  

Het kabinet is groot voorstander van publiek-private samenwerking 

via DBMFO. Per saldo leidt dit tot een efficiëntere besteding van het 

belastinggeld en een betere dienstverlening aan de burger, zo vindt 

het kabinet. Ze zal partijen in het onderwijs en de zorg nog wel 

faciliteren, maar niet meer actief stimuleren. Dit tot ongenoegen 

van de Bank Nederlandse Gemeente. lees verder 

Bas van Sloten bezocht Icoon  

Icoon wordt door de gemeente Amersfoort gezien als toekomstig 

podium voor amateurkunst. Van Bas van Sloten krijgt Icoon een 7-. 

Of het gemeentelijk beleid met decentrale podia gaat werken durft 

hij te betwijfelen. Voer voor voorzieningenplanners. lees verder 

Tijdelijke huisvesting  

Tijdelijke huisvesting kan handig zijn in tijden van nood, krimp of 

onzekerheid. Of bij nieuwe eisen, zoals rond buitenschoolse 

opvang. Waar moet je rekening mee houden? We vroegen het 

ervaringsdeskundigen en zetten hun ervaring op een rij. lees 

verder 
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En verder........  

 is een buurtcentrum in Purmerend op zoek naar een investeerder met € 3 

ton; 

 vroeg Jasper van der Wal zich af of crowdfunding een oplossing zou kunnen 

zijn; 

 is het soms lastig afwegen waar het geld voor moet worden ingezet, voor de 

beheerder of het onderhoud van de gebouwen; 

 is er € 12.000,- zoek die was bedoeld voor de exploitatie van een MFA in 

Hazerswoude; 

 komt er in Heemskerk een duurzame school, met veel groene speelruimte en 

een volledig dagprogramma voor kinderen; 

 laat een school in Wageningen zien dat er ook op dak kan worden gebouwd; 

 een BNA onderzoek, de school als social hub; 

 heeft het ministerie van BZK een handreiking "Werken aan maatschappelijk 

rendement" laten opstellen. 

In de agenda  

 31 maart, bezuinigen op maatschappelijk vastgoed; 

 5, 7, 14, 19 en 21 april, conferenties onderwijs en kinderopvang; 

 7 april, wethouder Victor Everhardt vertelt over het Utrechtse Makelpunt, 

tijdens één van de regionale bijeenkomsten slimmer met vastgoed; 

 15 april, bijeenkomst voor MFA managers; 

 20 april en 18 mei, bewoners en maatschappelijke voorzieningen (inclusief 

leefstijlenkaart); 

 ook in april verschillende workshops en masterclasses, onder andere 

over wijkrestaurantsen  projectfinanciering; 

 9 juni startbijeenkomst Bouwstenen voor Kinderopvang; 

 20 oktober netwerk- en agendabijeenkomst Bouwstenen voor Sociaal, 

waarbij ook de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 wordt vastgesteld; 

 en heel veel andere bijeenkomsten op de website van Bouwstenen voor 
Sociaal. 

 

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door Almere, Amsterdam, ASRE, 
Asset, bbn, BMC, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, Kerkrade, Laagland, Leiden, KBnG, 
Nijmegen, Maasdelta, Ministerie van BZK, Oss, OZ+, Penta Rho, SBO, Studio MFA, Verlaat Uden, Utrecht, 
Wagenbouw, Westland, Weller, Wijkplaats, Woonfriesland, Woonwaard en Ymere.  
 

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

naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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