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Preview 'Reisgids'  

 

De update van het ‘Spoorboekje maatschappelijke 
voorzieningen’ (VNG, 2008) gaat ‘Reisgids 

maatschappelijke voorzieningen’ heten en is een co-
productie van het Bouwstenen-platform en het 

Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling. De 

reisgids komt uit en wordt besproken tijdens de 
najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 5 december 

2013. Lees meer.  
 

Scholen in de politiek  

 

Hannie Kunst, wethouder maatschappelijk vastgoed bij 

de gemeente Nijmegen, vindt dat scholen in de 
aanloop van de verkiezingen in maart 2014 meer in 

gesprek moeten gaan met de lokale politiek. Zij heeft 
ook een tip wat daarbij de insteek zou moeten zijn. 

Scholen in de Haarlemmermeer doen het al en zitten 
twee keer per jaar met de gemeenteraad om tafel. 

Lees meer...  
 

Baas in eigen buurt  

 

Co-productie of co-creatie lijkt de meeste succesvolle 

manier om zelforganisatie van bewoners te 

ondersteunen, concludeert José Nederhand in haar 
masterscriptie Bestuurskunde. Zij vergeleek de aanpak 

in Amersfoort en Amsterdam met elkaar en 
constateeert dat ook een duidelijke boodschap van 

boven-af goed kan werken. Lees meer...  
 

Rekenkamer Eindhoven heeft kritiek  

 

De Rekenkamer in Eindhoven uit kritiek op het 

portefeuillemanagement van de gemeente. Voorzitter 
Janssen: ‘De sector heeft de basisinformatie niet op 

orde. Hoe kun je als raad en college dan verantwoord 
sturen?’ De kritiek gaat met name over het ontbreken 

van informatie, misgelopen huren en subsidie op 
vastgoed. De gemeente heeft de gegevens inmiddels 

beter in beeld. Lees verder...  
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En verder...  

 Hartelijk welkom Den Haag, Dordrecht, Zaanstad en Zwolle als 
partner bij Bouwstenen! 

 Publiceren gemeenten hun ‘jaarverantwoording kinderopvang en 
peuterspeelzalen’ online. 

 Op de site:‘Kind-centra(al) in onderwijshuisvesting’, de MSRE 
scriptie van Gerike Ritsema. 

 Blijkt uit onderzoek dat kleine scholen niet beter of slechter zijn 
dan grote. Maakt de PvdA zich hard voor het behoud van kleine 

scholen en was dit onderwerp in EénVandaag van 6 november. 
 Zijn er miljarden nodig om het achterstallig onderhoud van 

scholen recht te trekken. 

 Blijkt dat energiezuinige verlichting scholen gezonder en zuiniger 
maakt. 

 Verstrekt Utrecht subsidie t.b.v. energiemaatregelen bij 
buurthuizen, cultuur- en sport accommodaties. 

 Is in Pijnacker MFA Het Nest geopend waar duurzaam bouwen is 
toegepast. 

 Wil de gemeente Oldambt (Groningen) leegstaand vastgoed via 
een ‘marktplaats’ aanbieden. 

 Was ‘Makelpunten’ aanwezig bij een open data lab van de Digi 
Steden Agenda. 

 Heeft de VGN een analyse laten maken van de gevolgen van 
extramuralisering voor zorgvastgoed. 

 Legt Hans Silfhout uit hoe de gemeentelijke organisatie 
zelfstandig kan blijven ondanks samenwerking en 

schaalvergroting. 

 Gaat Marcel Boogers in op nut, noodzaak en valkuilen van 
regionale samenwerking. 

In de agenda  

De najaarsbijeenkomst van Bouwstenen nadert nu snel.  

 We verwachten meer dan 200 gasten. Komt u ook?  

 De meeste sessies staan. Nieuw; Assen gaat in op de ondergrens 
bij voorzieningen. En er is een sessie over de invloed van internet  

 Liggen de vier publicaties die elke deelnemer krijgt bij de 
vormgever. 

 

Op de website van Bouwstenen staan ook nog andere bijeenkomsten. 
 

Volg het laatste nieuws op Twitter! 
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