
21 augustus 2012  

Asbest in komkommertijd  

 Voor wie op vakantie was; asbest was 'trending topic' deze zomer.  

 Verschillende scholen gebruikten de vakantie om het aanwezige asbest te 

 saneren. Kinderen in Tilburg kregen zelfs een week langer vrij. Op de 

 asbestkaart staan scholen waar asbest gevonden is. Asbestinventarisaties zijn  

 nu nog vrijwillig, maar mogelijk na 1 juli 2013 verplicht. Lees verder  

Gastvrijheid in MFA’s kan beter  

 Afgelopen maanden bezocht Jeannine Sok, auteur van twee boeken over  

 gastvrijheid, vijf MFA’s in Brabant om hun gastvrijheid te beoordelen.   

 Conclusie: er valt nog veel te verbeteren. In dit bericht vertelt Jeannine kort   

 wat haar opviel. Op 5 oktober 2012 praat zij over het onderwerp door met de 

 deelnemers van een nieuw netwerk, speciaal voor MFA-ondernemers.  

                       Lees verder  

Vastgoed als belegging groeit  

 De aandacht voor maatschappelijk vastgoed als belegging groeit en neemt in 

 de toekomst verder toe, verwacht de RO groep. Beleggers hebben met name 

 belangstelling voor vastgoed in de zorg. Ander vastgoed is minder populair, 

 maar vanwege de stil gevallen woning-, winkel- en kantorenmarkt, wel eerder 

 in beeld. Lees verder  

Projecten Vestia geschrapt  

 Als gevolg van de handel in derivaten stoot corporatie Vestia binnen 10 jaar al 

 haar maatschappelijk vastgoed af. Diverse proejcten zijn geschrapt. Minister 

 Spies heeft Aedes gevraagd te onderzoeken in hoeverre andere corporaties 

 bereid zijn de activiteiten van Vestia over te nemen. Lees verder  

En verder...  

 Gemeente Spijkenisse stoot de komende jaren ruim 5.000 m2 onderwijshuisvesting af. Zie 

ook het collegeadvies en het uitvoeringsplan voor het primair onderwijs. 

 Als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvang, zijn er meer aanmeldingen voor 

peuterspeelzalen. 

 De facility manager heeft een belangrijke rol op het gebied van energiebesparing en 

duurzaamheid.  

 Is er een eerste uitwerking van de ruimtelijke ambities voor het Olympisch Plan 2028 

(gericht op gebouwen die verbinden, inspireren en de dialoog tot stand moeten brengen). 

 De vakantie is voor velen weer voorbij, net zoals de komkommertijd.  
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In de agenda  

Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten:  

 31 augustus over het aanwenden van het vermogen in maatschappelijk vastgoed (Chefs 

Vastgoed) 

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

 5 oktober over huurprijsbeleid en kostprijsdekkende huur (voor vastgoedprofessionals) 

 10 oktober over doordecentralisatie/vastgoedorganisatie in breder perspectief. Samen met 

PO-Raad, VNG, Nijmegen, Breda en vele anderen. 

 11 oktober over wijkondernemingen in samenwerking met het ministerie van BZK en Aedes 

 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 Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, 
Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, 
Oss, OZ+, 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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