
9 december 2013  

Geslaagde Najaarsbijeenkomst  

 

De Najaarsbijeenkomst van het Bouwstenen-platform op 5 december 

2013 was zeer geslaagd. Minister Blok bekende schuld, de 

branchevoorzitters zagen veel aangrijpingspunten voor vervolg, de 

dagvoorzitter, Paul Schnabel en Maurice de Hond wisten ons te vertellen 

dat alles wat we meemaken in deze omvang nieuw is en het nooit meer 

wordt als vroeger. Gemiddeld werd het plenaire deel met een 8 

beoordeeld. Het verslag volgt, hier alvast een korte impressie. Lees 

meer...  
 

Animatie en proeftuin waardesturing  

 

Als vervolg op de Najaarsbijeenkomst en de publicatie "Van kosten- naar 

waardesturing" wil Bouwstenen kijken of er voldoende animo is voor een 

"Proeftuin waardesturing", bedoeld voor gemeenten, scholen en andere 

organisaties die een project willen (her)ontwikkelen. De animatie (nu 

compleet) laat zien waar het over gaat. Lees en zie meer...  
 

Omvangrijke leegstand  

 

Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het 

verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren zo’n 20 miljoen 

m2 vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft. Het gaat 

vooral om onderwijs en zorg, blijkt uit de Reisgids maatschappelijke 

voorzieningen, die op 5 december 2013 is uitgebracht. Lees meer...  
 

Politiek zet vastgoed op de agenda  

 

Om te voorkomen dat de discussie zich verengd tot buurthuizen, zette 

D66 Leeuwarden maatschappelijk vastgoed op de agenda. De urgentie om 

als gemeente hierin een duidelijke koers te varen wordt door de 

coalitiepartners gedeeld. Is dit de voorbode voor de relevantie van 

maatschappelijk vastgoed voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 

en college-onderhandelingen? Lees meer...  
 

En verder...  

 Is de publicatie over vastgoedsamenwerking gemeenten nu ook online beschikbaar. 

 Worden hard copies van diverse bouwstenen-publicaties via de branches verspreid 

maar kunt u ze ook via deze link ook zelf aanschaffen. 

 Speelt de kwaliteit van een onderwijsgebouw nagenoeg geen rol bij de studiekeuze van 

studenten, andere voorzieningen wel. 

 Willen veel partijen niet dat peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang gaan vallen. 

 Geven Maurice de Hond en Joris Jeurlink (O4NT) hun visie op de Steve Jobsschool. 

 Geven masterstudenten van ArtEZ een voorzet voor basisscholenbouw in de toekomst. 

 Reageert Staatssecretaris Dekker met een brief aan de Tweede Kamer op het rapport 

‘Monitor kwaliteit in PO en VO’. 

 Mogen maatschappelijke initiatieven het Amersfoortse leegstaand vastgoed gratis 

gebruiken (tegen stookkosten). 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8118115/refNibriEdID/156/
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http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8103292/refNibriEdID/156/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Omvangrijke%20leegstand%20maatschappelijk%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8095074/refNibriEdID/156/
http://www.bouwstenen.nl/?q=D66%20Leeuwarden%20zet%20maatschappelijk%20vastgoed%20op%20de%20agenda
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/1817350/refNibriEdID/156/
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http://www.bouwstenen.nl/?q=Bouwstenenpublicaties
http://www.bouwstenen.nl/?q=node/7259
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3557846/2013/12/07/Peuterspeelzalen-dreigen-onbetaalbaar-te-worden.dhtml
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Ontwikkelingen%20rondom%20leren%20STEVE%20JOBSSCHOOL%20-%20final.pdf
http://issuu.com/atlas_scholenbouw_artezcasestudy2.0/docs/08112013_atlas
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/28/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-monitor-kwaliteit-onderwijshuisvesting-po-en-vo.html?goback=.gde_1871414_member_5811869582830379011#%21
http://www.amersfoort.nl/4/nieuws/Nieuwsoverzicht-Nieuwsberichten/2013/2013-December/Tijdelijk-gebruik-leegstaand-vastgoed-voor-maatschappelijke-initiatieven-nu-goed-geregeld.html
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=156


  

In de agenda  

Een beperkt aantal bijeenkomsten in december 2013. 

 

Volg het laatste Bouwstenennieuws op Twitter! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Leiden, 
Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, 
RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, 
VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, 
Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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