
 

  
Kulturhusen positief beoordeeld  

Uit onderzoek in Overijssel blijkt dat kulturhusen positief effect hebben op de leefbaarheid. 
Het onderzoek is op onderdelen sterk, maar ook voorspelbaar en beperkt van opzet, aldus 
twee experts. En passant is uit het onderzoek ook veel te leren. lees verder 

Meer beleggen in scholenbouw  

De PvdA vindt dat pensioenfondsen meer zouden moeten beleggen in scholen. Zij 
hebben daarvoor een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend. Het Servicecentrum 
Scholenbouw ondersteund het inititatief. Het werkveld is verdeeld over de meerwaarde 
van pensioenfondsen. Pensioenfondsen zelf doen het al. lees verder 

 
SER-advies over tijden en plaatsen  

Recent heeft de Sociaal Economische Raad een advies uitgebracht dat ook relevant is voor 
het werkveld rond maatschappelijk vastgoed. Het haakt aan bij de locaties, de functies en 
de exploitatie van maatschappelijk vastgoed en pleit uit economisch belang voor 
innovatie. lees verder 

 
Vastgoedinnovatie  

Op 23 juni start een nieuw netwerk rond innovatie in en transformatie van maatschappelijk 
vastgoed. Doel is beter in te kunnen spelen op krimp, crisis en de veranderde 
samenleving vanuit verschillende invalshoeken. De vastgoedmarkt verandert in razend 
tempo. Innovatie is hard nodig. lees verder 

 
Geen aanbestedingsplicht meer  

De verplichting voor corporaties om maatschappelijk vastgoed Europees aan te besteden 
vervalt binnenkort. Dat blijkt uit een bericht van het Ministerie van BZK op 29 april 
2011. lees verder 

 
En verder...  

 is er een nieuw kinderdagverblijf met flexibele service;  knutsel- en dierenacademie, fysiotherapie 
en orthopedagogie, kinderkapper, sportles en fotograaf; 

 heeft J/M een onderzoek uitgevoerd naar de meest gezinsvriendelijkste gemeenten van 
Nederland, waaruit ook veel op te maken is over de waardering van de voorzieningen(structuur); 

 gaat in Groningen en Drenthe de komende 15 jaar één op de drie scholen dicht; 

 willen gemeente Rotterdam en marktpartijen jaarlijks 10 leegstaande kantoren transformeren naar 
scholen en andere voorzieningen; 

 zijn er verschillende leuke initiatieven op het gebied van stadslandbouw in Rotterdam, die 
inspireren tot een eetbare groenvoorziening voor de buurt, horizontaal of verticaal tegen een 
maatschappelijke voorziening of als  mobiele schooltuin;. 

 heeft de gemeente Houten een nieuw accommodatiebeleid vastgesteld dat erop is gericht voor 
minder kinderen en met schaarse ruimte en financiën, het voorzieningenniveau op peil te houden; 

 waren gemeentelijke vastgoedprofessionals op 13 mei overwegend positief over het door Stefan 
van de Schootbrugge ontwikkelde model voor portefeuillemanagement; 

 is de website van Bouwstenen uitgebreid met informatie, tools en voorbeelden 
rond maatschappelijk rendement, bewonersbeheer en vrouwenopvang; 

 loopt de subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu van scholen op 1 september 
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2011 af; 

 heeft de gemeente Wageningen een claim ingediend tegen een aannemer van een sporthal en 
heeft dezelfde gemeente het onderhoud van een schouwburg overgedragen aan de exploitant; 

 meer nieuws van het web op de site van Bouwstenen voor Sociaal. 

In de agenda 
 25 mei, onderwijscafé over de gezondheid van het schoolgebouw; 

 27 mei, chefs vastgoed en jonge koplopers; 

 28 mei, open dag van de bouw, ook met maatschappelijk vastgoed; 

 31 mei, voorzieningenplanning en stedenbouw per fiets; 

 9 juni, startbijeenkomst Bouwstenen voor kinderopvang; 

 14 juni, duurzaamheid en innovatie onderwijshuisvesting; 

 17 juni, partnerbijeenkomst toekomstbestendig vastgoed en architecten voor sociaal; 

 23 juni; startbijeenkomst vastgoedinnovatie; 

 24 juni; vastgoedprofessionals; 

 1 juli, ondernemen met MFA's (inclusief boek); 

 en meer op de website van Bouwstenen. 

 

De activiteiten van Bouwstenen voor Sociaal worden mede mogelijk gemaakt door ASRE, Almere, Amsterdam, Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, 
Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hilversum, Houten, kbng, Kerkrade, Laagland, Leiden, 
Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, RO groep, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Studio 
MFA, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere. Aanmelden 
kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl 
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