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De Academie voor Architectuur, Bouwkunde 
en Civiele Techniek (SABC), het Instituut 
voor Bedrijfskunde (opleiding Vastgoed 
& Makelaardij) en het Kenniscentrum 
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte 
organiseren jaarlijks gezamenlijk een zestal 
Kenniscafé’s.

Het Kenniscafé NoorderRuimte heeft als 
doel kennis te delen en verbanden te 
leggen. Praktijk, onderwijs en onderzoek 
ontmoeten elkaar in het Kenniscafé.

Vanuit verschillende invalshoeken en ook in 
verschillende vormen worden interessante, 
actuele onderwerpen binnen het werkveld 
belicht. Daarbij is er volop ruimte voor 
discussie en interactie.

Datum	 :	12	mei	2011
Tijd	 :	16.00-17.30	uur
Locatie	 :	Cultuurcafé	de	Cast,	
	 	 Zernikeplein	7,	
	 	 begane	grond	
	 	 (rechtsaf	bij	binnenkomst)
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Studeren in de stad Groningen is voor velen 

ook (tijdelijk) wonen in de stad Groningen.  

Particulieren, corporaties en anderen bieden 

studenten woonruimte in allerlei soorten en maten.  

De stad zelf is gastheer en maakt beleid en 

plannen om studentenhuisvesting waar mogelijk 

te faciliteren. Maar wat is gewenste en haalbare 

studentenhuisvesting? En nog moeilijker…. Wat is 

het ideaalplaatje voor bijvoorbeeld 2020?  

Antwoorden hierop worden o.a. bepaald door:
-  ontwikkelingen in studiefinanciering
-  woonwensen van de toekomstige studenten 

(wat is aantrekkelijk?)
-  ontwikkelingen op de woningmarkt
-  opvattingen over rollen van corporaties, 

gemeente en onderwijsinstituten
-  ontstaan van nieuwe coalities?
- wensen van de stad en haar andere bewoners
-  wonen op een campus of wonen in de stad.

In dit kenniscafé gaan 4 inleiders kort in op 
de gewenste en verwachte situatie rond 
studentenhuisvesting in Groningen in 2020. 
Deze inleiders zijn: 
- dhr. Bart Bruininks, voorzitter van ‘de 

Groningerstudentenbond’
- dhr. Tinus Snijder, senior onderzoeker bij de 

stad Groningen 
-  dhr. Gaaike Euwema, directeur Woondiensten 

Nijestee
-  dhr. Leo Heijne, Hoofd studentenzaken bij de 

Hanzehogeschool Groningen

De discussie wordt geleid door Elvira Ardon-
Visser, dean van de Academie voor Architectuur, 
Bouwkunde en Civiele Techniek.
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