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Stemmen geteld, aan de slag
De stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld en de
verhoudingen duidelijk. Welk kabinet er ook komt, er ligt een
behoorlijke vastgoedopgave. Tijd voor de volgende stap; de
uitvoering. Wie is aan zet? Lees meer...
Te veel regels, nauwelijks te doen
“Het vastgoed en het gebruik daarvan moeten voldoen aan wet- en
regelgeving” is in theorie een mooie spelregel, maar in de praktijk
eigenlijk nauwelijks te doen. Er zijn nogal wat regels, soms complex
in de uitvoering en het is ook lastig steeds weer nieuwe regels te
moeten implementeren, zeggen betrokkenen uit het werkveld. Lees
meer...
Bouwstenen gaat regionaal
Bouwstenen gaat vanaf nu ook aan de slag met regionale netwerken
voor gemeenten en scholen. Deelnemers helpen elkaar vooruit en er
is een stevige verbinding met de kennis die landelijk wordt
ontwikkeld. Aangesloten gemeenten en scholen, maar ook de VNG,
PO-Raad en VO-raad, ondersteunen dit initiatief. Lees meer...
En verder ...











Een warm welkom aan onze kersverse partners Haarlemmermeer en SKPOEL;
primair onderwijs in Etten-Leur!
Ontving Vastgoedbedrijf Almere de erkenning als Great Place to Work 2017,
gefeliciteerd!
Brengt Wassenaar haar gemeentelijk vastgoed in kaart en past Harderwijk het
onderhoudsplan van haar gemeentelijke gebouwen aan.
Is sporthal Piushof in Panningen (LI) na een uitgebreide renovatie weer
geopend en komen vrijwilligers met een reddingsplan voor het zwembad in
Meerssen (LI).
Kan een vleugje ondernemersgeest rond onderwijshuisvesting geen kwaad,
meent Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad.
Roept het Integraal Huisvestingsplan incl. mogelijke sluiting van een
basisschool in Borne (OV) veel emoties op.
Toont deze infographic van BeterOud wie wat doet in de zorg rond kwetsbare
ouderen.
Vraagt bouwadviseur Ad van Pelt zich af of zorgvastgoed een zorg of een
zegen is.
Plaatst Breda 1900 zonnepanelen op haar voetbalstadion en verduurzaamt ze
nog eens 20 gebouwen extra.
Vindt Terneuzen (ZE) het uitlenen van leegstaande gemeentelijke gebouwen
geen goed idee en heeft Menterwolde (GR) de keuze tussen herbestemming
of sloop van het gemeentehuis.








Onderzoekt Laarbeek (NB) of de voormalige schoolwoningen weer de
bestemming van basisschool kunnen krijgen.
Is de ruimtelijke en sociale impact in een buurt enorm als de functie van
ruimte verandert, aldus Gerben van Dijk.
Wordt de monumentale kelder van de Amsterdamse Torensluis een buurthuis.
Wil Breda de subsidiestroom aan wijkcentra vereenvoudigen én uniformiseren.
Kunnen de dorpshuizen in Montferland (GE) voor symbolisch bedrag van één
euro naar de dorpen en bewijzen buurthuizen in Emmeloord (FL) hun
bestaansrecht.
Ziet het college Hilvarenbeek (NB) heil in het plan van een MFA in de kerk van
Esbeek, komt Sint Jacobiparochie (FR) middelen tekort voor plan school en
MFA, maakt Rutten (FL) een wensenlijstje voor hun nieuwe MFA en ligt in
Westvoorne (ZH) het bestemmingsplan ter inzage van MFC Brede School
Rockanje.

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











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)
19 mei: Vastgoedmanagement in ontwikkeling, met quick scan (gratis) *
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)
15 juni: Regiobijeenkomst Zuid-West (Vastgoedmanagement)
30 juni: Regiobijeenkomst Noord-West (Vastgoedmanagement)
juni: Regiobijeenkomst Noord-Oost (Vastgoedmanagement)
juni: Regiobijeenkomst Zuid-Oost (Vastgoedmanagement)

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, BNG Bank, 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, Haarlemmermeer, 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, SKPOEL, 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, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden
kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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