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Ontwikkelingspaden voor
woningcorporaties

Bouwen van
sportaccommodaties

Het gedrag van woningcorporaties is soms omstreden, maar door de
kwalitatief hoogwaardige sociale woningvoorraad zijn de prestaties
onomstreden. De auteurs verkennen de vraag of de taken van woningcorporaties daarom toch maar zouden moeten worden geconsolideerd.
De auteurs onderzoeken tegen de achtergrond van een historische,
internationale (Europees) en transsectorale (onderwijs en gezondheidszorg) vergelijking welke ontwikkelingspaden een woningcorporatie zou
kunnen kiezen.
Bestellen: RIGO Research en Advies BV, www.rigo.nl, tel. 020-5221111 en SEV, www.sev.

Bij de bouw van een nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie is voor
iedere gemeente een belangrijk project. Is nieuwbouw wenselijk en betaalbaar? Dit boekje biedt een eerste verkenning van de haalbaarheid van
zo’n nieuwbouwtraject. Aan bod komen vragen als: welke functies dienen
we op te nemen in de nieuwe sportaccommodatie? Of: hoe omschrijven
we een ‘gemiddelde’ kwaliteit?
Globaal wordt inzicht gegeven in de vertaling van wensen naar kosten.
Hierbij wordt ingegaan op zowel de totale investeringskosten als de
bijbehorende kwaliteit.

nl, tel. 010-2825050.

Auteurs: bbn adviseurs, Sdu in samenwerking met bbn adviseurs, 2009-2010, ISBN
9789012128148, 44 blz.

De betekenis van wonen
De auteur gaat in op de achterliggende motieven van activiteiten in en
om de woning en onderzocht hoe mensen hun woning en woonomgeving gebruiken. Doel van het onderzoek was het beter doorgronden
van de complexe relatie tussen mens en omgeving om woonvoorkeuren
beter te kunnen voorspellen om zo mogelijk meer consumentgericht te
kunnen bouwen.
Janine Meesters, The meaning of activities in de dwelling and residential environment. A structural approach in people-environment relations. ISBN 978-1-60750012-4.

Inleiding Gemeentewet,
van wet naar praktijk,
3e gewijzigde druk
Inleiding gemeentewet, van wet naar praktijk geeft inzicht in de betekenis
van de Gemeentewet voor de gemeentelijke organisatie en haar uitvoeringspraktijk. Op een gemakkelijk leesbare manier wordt de gemeentewet toegelicht aan de hand van voorbeelden, om een bepaling uit de
Gemeentewet in de dagelijkse praktijk herkenbaar te maken.
De auteurs gaan uit van de stand van het recht rond 1 februari 2008.
Actualisering is waar nodig uitgevoerd in verband met ontwikkelingen in
de praktijk en wijzigingen in de Gemeentewet.
Auteurs G. Klompmaker, mr. A.M.M. Sluijters, J. Veenstra, 280 blz.,ISBN
9789012120494, NUR 624, prijs € 29,95 incl. btw

Bouwen van bibliotheken
De wereld van de bibliotheek is sterk in beweging. Gemeenten en bibliotheekdirecties staan voor de opgave om nieuwe bibliotheken zodanig te
bouwen dat nieuwe ontwikkelingen optimaal ingepast worden. Steeds
vaker worden moderne bibliotheken gebouwd in combinatie met andere
publieke of commerciële functies.
Dit boekje geeft zonder gedetailleerde onderbouwingen een globaal beeld
van de opbouw van het Programma van Eisen, de mogelijkheden om
bibliotheken te clusteren met andere voorzieningen, en de bibliotheekfunctie in binnenstedelijke herstructurering.
Auteurs: Ir. R.A. van der Wal, C. van de Beek, Sdu in samenwerking met bbn adviseurs,
2009-2010, ISBN 9789012132046, 48 blz.

Planning van
bedrijventerreinen
Deze geheel herziene uitgave wil bijdragen aan de ‘nieuwe’ planning van
bedrijventerreinen. Het laat zien hoe de problemen het directe gevolg
zijn van de manier, waarop we al jaren gewend zijn de bedrijventerreinen
te ontwikkelen. Het gebrek aan samenwerking tussen elkaar onderling
beconcurrerende gemeenten heeft geleid tot een zeer ruim aanbod aan
goedkope bouwrijpe grond, waarmee gemeenten nog jaren in de vraag
kunnen voorzien. De explosieve groei van het areaal bedrijven vormt
niet alleen een bedreiging voor de open ruimte. Het belemmert ook de
uitvoering van de herstructureringsoperatie.
Meer regionale regie gekoppeld aan gedegen marktonderzoek, hogere
grondprijzen en afspraken over de verevening van kosten en opbrengsten
moeten het aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen terugdringen en de
herstructureringsopgave op gang brengen.
Auteurs Erik Louw, Barrie Needham, Han Olden, Cees-Jan Pen, Sdu, Reeks Planologie,
ISBN 9789012128032 (geheel herziene editie), 248 blz.

Erfgoed en ruimtelijke
planning
Dit boek plaatst de relatie erfgoed en ruimtelijke planning in een
historisch, wetenschappelijk en praktijkgericht perspectief. Historisch
aandacht te besteden aan de wijze waarop de erfgoedzorg zich in de
schaduw van de ruimtelijke planning ontwikkelde in de twintigste eeuw.
Wetenschappelijk, door erfgoed te bezien vanuit sociologisch, antropologisch en beleidstheoretische perspectief. Praktijkgericht, door erfgoedkwesties te belichten vanuit ruimtelijke investeringen en transformaties.
Meer specifiek wordt ingegaan op de oogst van tien jaar Belvedereprojecten en de instrumenten om erfgoed en planning af te stemmen.
Het boek is samengesteld met medewerking van diverse specialisten uit
het totale Belvederenetwerk.
Redactie André van der Zande en Roel During, Sdu, Reeks planologie, ISBN
9789012131995, 400 blz.

