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5 september 2017
Budgetten scholenbouw veel te laag
Bij de helft van de aanbestedingen is 20% meer financiering
nodig dan vooraf gebudgetteerd, blijkt uit een Bouwstenenenquête. Nu het beter gaat met de economie en de bouw
aantrekt krijgen gemeenten een hogere rekening gepresenteerd.
Op zoek naar een oplossing. Lees meer ....
Geworstel met horeca in MFA's
In diverse multifunctionele accommodaties (MFA’s) wordt
geworsteld met de organisatie van de horeca. Kinderen rennen
door het horecgedeelte. De huidige uitbesteding levert niet het
gewenste resultaat op. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de
naleving van de huisregels, maar in de praktijk werkt het niet.
Tips hoe het wel kan werken? Lees meer ...
Voorzieningenlogica of rendementslogica
De nieuwste studie van het Planbureau voor de Leefomgeving
bevat geen opzienbarende conclusies, maar zet wel aan het
denken over de bekostiging van onderwijs- en zorgvastgoed en
de spanning tussen sectorale en ruimtelijke belangen. Zeker het
lezen waard voor wie meer wil weten over vastgoedsturing en
nadenkt over systeemaanpassing. Meer lezen ...
Najaarsbijeenkomst op 30 november
Het Bouwstenen-platform komt op 30 november a.s. met veel
nieuws en informatie, onder ander over nieuwbouw, renovatie,
transformatie en het verduurzamen van vastgoed, maar ook over het
gebruik, de bedoeling, sturing, planning en de organisatie van de
uitvoering. Binnenkort meer daar over. U kunt hier vast een plekje
reserveren.
En verder...
•
•
•
•
•

Een warm welkom aan onze nieuwe partner de gemeente Rhenen.
Geeft Peel en Maas (LI) uitleg over de indeling en het functioneren van haar
gemeentehuis.
Zoekt een Groningse school creatieve oplossing voor aardbevingsschade.
Is 2017 volgens CBS een piekjaar als het gaat om de bouwplannen
van nieuwe scholen.
Opent Cuijk (NB) haar eerste integraal kindcentrum.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heet Wereldhuis in Boxtel (NB) de eerste bewoners welkom in haar nieuwe
zorgcentrum.
Worden sporthallen in Sneek (FR) verduurzaamd met zonnepanelen.
Bekostigen ouders van school door middel van crowdfunding zonnepanelen in
Heiloo (NH).
Wordt een voormalig belastingkantoor herbestemd tot Openbare Bibliotheek
Amsterdam.
Is het aanvragen van herbestemmingssubsidie mogelijk vanaf 1 oktober
2017.
Wordt voormalige school in Oudewater (ZH) getransformeerd tot een kunsten cultuurpaleis.
Bekijkt het beheer van wijkhuis De Brem in Helmond (NB) hoe het wijkhuis
beter te benutten.
Wordt een kerk in De Wilp (GR) definitief bij het dorpshuis ingelijfd.
Is wijkcentrum Maarssenbroek (UT) niet blij met voorgenomen
verbouwingsplannen scholen.
Zijn de krabbels voor nieuw wijkcentrum Valuwe in Cuijk (NB) nu ook gezet.
Wordt dorpshuis Barger-Oosterveld in Emmen (DR) gekocht door een
stichting.
Start de bouw van KJS Heliomare; een MFA met een school, vier sportzalen en
een zwembad.
Is een deel van het plafond van een sporthal in aanbouw Purmerend ingestort.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we in september diverse netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers),
waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 september: Leidraad portefeuilleplan (in Utrecht)
8 september: Informatiemanagement naar een hoger plan (in Amersfoort)
12 september: Strategische keuzes: sturen in tijden van transitie (voor PObestuurders)
14 september: Best practices rond verduurzaming (voor financiële experts)
14 september: BTW en overdrachtsbelasting (voor juridisch medewerkers)
13 september: Sturen op waarde (voor gemeentelijke beleidsmedewerkers)
13 september: Vastgoed met een bedoeling (voor Vaklui)
21 september: Big data, gebruikerstevredenheid en makelpunten (in Den
Bosch)
25 september: Vraag & aanbod woonzorggroepen (in Amersfoort)
28 september: Introductie: wetten en regels (in Amersfoort)
29 september: De vastgoedorganisatie (voor Chefs Vastgoed)

Vacatures
Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze
website.
Kennis delen
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 Facebook en gebruik elkaars kennis
via de LinkedIn-groep van Bouwstenen!

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, Carmelcollege, Covalent, De
Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, 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, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq,
Rhenen, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco,
Tekenplus, 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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