
 
 

24 januari 2012  

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed  

Nieuwe regels op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en zorg hebben gevolgen voor het 
maatschappelijk vastgoed. Welke zijn dat? Tom de Haas van het MFA-lab geeft een aanzet voor een 

verkenning. Het thema is ook onderwerp van een bestuursconferentie over "Gezonde wijk(voorzieningen)" 
op 30 maart 2012. lees verder  
Krimp en maatschappelijk vastgoed  

Ook bevolkingsdaling heeft gevolgen voor voorzieningen als zorg, onderwijs en opvang. Hoe gaan 
partijen hier mee om? Een overzicht van de aanpak in de praktijk en een bijeenkomst over krimp, 

speciaal voor kinderopvangbedrijven. lees verder  
Spontane voorzieningen  

Als de spontane stad bestaat, bestaan er dan ook spontane voorzieningen? Die vraag werd gesteld op 
de Bouwstenensessie over samenhangende voorzieningen die samen met KEI op 20 januari j.l. 

plaatsvond. lees verder  
Kinderopvang houdt bieb open  

Kinderopvangbedrijf Speelwerk heeft een bibliotheek in Lemele gekocht en houdt die open voor dorp, 
basisschool en peuterspeelzaal. Ook doet ze het beheer van de bibliotheek. Speelwerk pakt de 

vastgoedrol op om projecten van de grond te krijgen en om een stategische positie te verwerven. lees 
verder  
En verder...  

 geven professionals kleine gemeenten het advies het vastgoedbeheer in de toekomst niet zelf uit te 
voeren; 

 kunt u nu grote gemeenten gratis van advies voorzien over dezelfde vraag; 
 hebben we informatie over huur en medegebruik van scholen door kinderopvang op de website 

gezet; 
 is een Vlaardingen een kindcentrum geopend dat 52 weken per jaar  van 7 tot 7 open is; 
 was er een televisie-uitzending met als titel; De school als vastgoedmagnaat; 
 verzet het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) zich tegen horeca in buurthuizen en sportkantines; 
 wil de gemeente Woensdrecht alle mfc's afstoten; 
 wil de politiek in Arnhem geen nieuwe mfc's meer en is er onvrede over de huidige mfc's; 
 zijn we volop bezig met de concrete uitwerking van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 en 

kunt u ook nog volop meedoen; 
 treft u meer landelijk en lokaal nieuws op de site van Bouwstenen. 

In de agenda  
 26 januari 2012; Oriëntatiebijeenkomst lokale makelpunten; 
 10 februari 2012; Accommodatiebeleid kleine gemeenten; 
 14 februari 2012; Krimp in de kinderopvang; 
 23 februari 2012; Masterclass Ondernemingsplan voor multifunctionele accommodaties; 
 22 maart 2012; Masterclass Ondernemerschap in MFA's; 
 30 maart 2012; Bestuursconferentie "Gezonde wijk(voorzieningen)"; 
 en nog meer bijeenkomsten op de website van Bouwstenen. 
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