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Kompas Right to Challenge  

 

Het recent uitgebrachte ‘Kompas Right to Challenge in Wmo’ 

gaat in op het recht van bewoners om publieke taken van 

gemeenten over te nemen en biedt zowel gemeenten als 

buurtinitiatieven handvatten hoe hiermee aan de slag te gaan. Er 

staan veel voorbeelden, ervaringen en nuttige tips in. In de 

kantlijn komt ook (maatschappelijk) vastgoed aan de orde. Lees 

meer...  
 

Makelpunt dichter bij beleid  

 

In 2015 is de plek van Makelpunt Utrecht binnen de 

gemeentelijke organisatie tegen het licht gehouden. Aanleiding 

was de vorming van nieuwe E-diensten binnen de gemeente en 

de vraag of het makelpunt, met haar digitale diensten, daarbij 

hoorde. Resultaat is een herpositionering; ze zitten nu dichter bij 

het beleid en het bestuur. Lees meer...  
 

Leren van IKC's en MFA's  

 

Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n € 10 miljard euro 

geïnvesteerd in IKC’s en MFA’s. Deze centra draaien niet altijd 

als gewenst, denk aan exploitatieverliezen of een onduidelijke 

meerwaarde. Tijd voor herbezinning; welke lessen kunnen we 

trekken voor toekomstige investeringen in bijvoorbeeld het 

kindcentrum 2020? Lees meer...  
 

En verder...  

 Een hartelijk welkom aan twee nieuwe partners: gemeente Emmen 

en Republiq. We kijken uit naar de samenwerking! 

 Geen uitbreiding voor De School in Zandvoort, ondanks omvangrijke 

wachtlijst. 

 Huist een 'alternatief aanwendbaar gebouwd' woon-zorgcomplex in Amersfoort 

verschillende zorggroepen onder één dak. 

 Energiebesparing in onderwijsgebouwen: 15 erkende maatregelen, binnen vijf 

jaar terug te verdienen. 

 Komt er weer onderwijs in het leegstaande Carolus-gebouw in Helmond en zit 

basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn al zeven jaar in een beschimmeld 

afbraakpand zonder zicht op iets beters. 

 Is het evaluatieonderzoek Wet kraken & leegstand aangeboden aan de Tweede 

Kamer. 

 Is er 2,4 miljoen euro aan subsidie verdeeld voor herbestemming van 

monumentale gebouwen en stelt de Provincie Noord-Holland 50.000 euro 

beschikbaar voor tijdelijke activiteiten in bijzondere leegstaande gebouwen. 

 Wordt de Ambachtsschool in Gouda na jaren van leegstand getransformeerd 

naar woningen. 
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 Mogelijk binnenkort rechtszaken in Engelse pubs, wegens ruimtegebrek door 

verkoop van (monumentale) rechtbanken. 

 Slaat een sportclub in Eindhoven een brug naar de buurt als ´Buurthuis van 

de toekomst´, plus een stevige impuls voor vier sportaccommodaties in Breda. 

 Webapplicatie & rekentool in de maak: van idee naar programma van eisen 

voor Multi-Functionele Accommodaties. 

 Plannen voor nieuwe MFA in Son (BR), terwijl de strijd voor behoud van de 

kerk aanhoudt. 

 Een korte enquête over het functioneren van MFA’s en IKC´s, bedoeld voor 
bestuurders, beheerders en andere gebruikers. Vult u hem in? 

In de agenda  

In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen 

Bouwstenen komen verschillende netwerken samen. Ook zijn er bijeenkomsten 

waarbij iedereen kan aansluiten:  

 11 maart; Vastgoed op afstand, benchmark en spelregels (Chefs Vastgoed) 

 11 maart; Topics in de vastgoednota (Vastgoedprofessionals) 

 15 maart; Onderhoud: zelf doen of uitbesteden? (Onderwijshuisvesting) 

 17 maart; Transformatie in zorgvastgoed (Zorgvastgoed) 

 17 maart; DBMO-contract en duurzaam aanbesteden (Verduurzamen) 

 17 maart; Spelregels rond verduurzamen - open bijeenkomst, komt u ook? 

 23 maart; 10 jaar MFA's, wijzer verder (Vaklui) 

 30 maart; De business van een Makelpunt (Makelpunten) 

 12 april; Huurprijsmethodiek en subsidiestromen - open bijeenkomst, komt u 

ook? 

 13 april; Welke vraag stel je de taxateur? (Financiële experts) 

 22 april; 10 jaar IKC en MFA, wat heeft het opgeleverd? (diverse netwerken 
en partners) 

Ook meedoen?  

Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van 

hetgeen we samen weten en kunnen. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep! 

   

Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners  

 

 

 

 

  

 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, BCOU, 
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BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, 
Gouda, Groningen, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & 
Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en 
Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den 
Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, 
Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weert, Weller, 
Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, 
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een 
mail naar portal@bouwstenen.nl  
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