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Vastgoedbeleid in co-creatie
De gemeente Oss maakt haar vastgoedbeleid in co-creatie met haar
inwoners. Belangrijke instrumenten hierbij zijn een
voorzieningenkaart, een Makelpunt en een meerjaren
investeringsplan. Fons Geraedts, teamcoach vastgoedmanagement in
Oss, vertelt erover. Lees meer...
Landelijke leegstandsmonitor
Op vrijdag 17 februari 2017 is de eerste Landelijke Monitor
Leegstand gepresenteerd. Via een dashboard kan iedereen zien
hoeveel vastgoed er volgens diverse basisregistraties leeg staat. De
resultaten stroken nog niet met de praktijk, maar het is een begin
van een betere vastgoedregistratie. Lees meer...
Uitbreiding netwerk Makelpunten
Het landelijk netwerk Makelpunten breidt langzaam uit. Onlangs
sloot ook de gemeente 's-Hertogenbosch zich met haar vernieuwde
website aan. Dit Makelpunt is vanaf nu nog beter te vinden op de
landelijke website Makelpunten.nl. Lees meer...
Vooruit met In Control?
We zijn benieuwd of onze activiteiten rond In Control vooruit helpen.
Dit met het oog op het programma voor 2017. We hebben al ideeen
voor het vervolgprogramma, maar ook nog vragen. Uw input nemen
we graag mee. Lees meer...
En verder ...









Een warm welkom aan nieuwe partner Dunamare Onderwijsgroep; verbinder
tussen 24 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland!
Is de totstandkoming en uitvoering van de Omgevingswet volgens adviseur
Pascale Georgopoulou ook iets wat raadsleden aangaat.
Vinden PO-Raad, VO-Raad en brancheorganisaties dat scholen niet
aansprakelijk gemaakt moeten worden in de bouw.
Handige 'was-wordt-tabel' bij aangepaste Model Verordening
Onderwijshuisvesting (VNG).
Schijnt Ingrid de Moel als columnist haar licht op ‘frustrerend
onderwijsvastgoed’.
Willen steeds meer ouderen in een woongroep wonen.
Vragen twee zorgadviseurs zich af wie de mismatch tussen vraag en
aanbod op weet te lossen.
Zijn onlangs ruim 600 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed in Oldenzaal
geplaatst.









Blijkt ouderwets stro een duurzame oplossing voor de isolatie van een
sporthal, aldus Avansstudenten.
Wordt het voormalig gemeentehuis in Lith getransformeerd tot MFA, verliest
de kerk de strijd met MFA in Son en Breugel, vallen de kosten voor
MFC Stroud in Putten bijna half miljoen hoger uit en inspecteerden de jongste
eindgebruikers van MFC De Atlas in Leusden zelf als eerste het gebouw.
Treedt de ministeriële regeling Plankosten op 1 april 2017 in werking en zijn
er voorlichtingsdagen rond deze gemeentelijke kosten bij bouwplannen.
Veel ontwikkelingen rondom zwembaden: 3D-tour door nieuw zwembad in
Katwijk, weinig steun voor bouw van nieuw zwembad in Zeewolde, voormalig
zwembad in Zaandam opnieuw gekraakt, in Tilburg opnieuw gedoe over de
veiligheid van het zwembad en kan de energienota van het zwembad in
Barendrecht mogelijk omlaag door vliegtuigenfabriek.
Zoekt Bouwstenen versterking! Ben (of ken) jij onze nieuwe Specialist /
Redacteur Maatschappelijk Vastgoed?

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien
van *):












7 maart: Tijdelijk ander gebruik (Makelpunten)
10 maart: Wat moet en wat is goed om te doen? (Chefs Vastgoed)
10 maart: Vastgoed en beleid (Beleid en Vastgoed)
14 maart: Informatiemanagement (Informatiemanagement - leveranciers en
adviseurs)
17 maart: Portefeuillesturing in kaart (Vastgoedsturing)
22 maart: Onderzoek; tussen wetenschap en nepnieuws (Vaklui)
30 maart: Verduurzamen? Laat de markt het (denk)werk doen!
(Verduurzamen)
12 april: Gewenste prestatie en de nieuwe NEN 2767 (Onderhoud)
11 mei: Wet Markt en Overheid (Juridische Zaken)
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
26 mei: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)

Ook meedoen?
Wilt u ook 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!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom,
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag,
Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede,
Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread,
Groningen, Haarlem, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Instituut
VGM, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek
Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software,
Moerdijk, My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Poelmann van den Broek advocaten,
Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Sweco, Tekenplus,
TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 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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