Fijne feestdagen
Het Bouwstenen-team wenst u fijne feestdagen en een gezellige
jaarwisseling. Dank voor de samenwerking in 2017 en graag tot volgend
jaar.
In 2017 meest gelezen
Onderwijshuisvesting heeft in 2017 de gemoederen flink bezig gehouden.
Drie van de vijf meest gelezen Bouwstenen-berichten gingen daar over.
Meest gelezen is het bericht 'Bizarre ontwikkeling', over de stijgende
bouwkosten in 2017. Lees meer ...
In 2018 blik op verduurzaming
Waar in 2017 veel maatschappelijk vastgoed in de verkoop kwam, zal de
aandacht in 2018 waarschijnlijk vooral uitgaan naar het verduurzamen van
de voorraad, blijkt uit onderzoek onder gemeenten. Lees meer ....
Ook partner worden?
Goed idee. Dan heb je invloed op de Agenda voor 2018, kan je meedraaien
in een netwerk (benchlearning) en profiteer je optimaal van wat we weten,
doen en ontwikkelen. Samen komen we beter en sneller vooruit. Lees meer
....
En verder ....
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welkom gemeente Nieuwegein als partner van Bouwstenen
staan er al diverse Bouwstenen-bijeenkomsten voor 2018 gepland, waaronder een
instapbijeenkomst voor nieuwe methodiek gebruikerservaring wijkvoorzieningen (18
januari), sociaal-ruimtelijke voorzieningen-sturing op lokaal niveau (25
januari) en sturen op duurzaamheid voor netwerk vastgoedsturing (2 februari).
blijkt uit de Monitor Onderwijshuisvesting dat 40 procent van de schoolgebouwen te
klein of te groot is en blijkt uit onderzoek van Repubiq/TIAS dat na verkoop 80 % van
het oppervlak gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor gemeentelijke beleidsdoelen.
protesteren ouders tegen de sluiting van twee basisscholen in Oosterhout (NB)
en wordt ook een dorpsschool in Engelbert (GR) met sluiting bedreigd
gaat de gemeente Ede (GLD) investeren in betere en energiezuinige schoolgebouwen
en is er ook groen licht voor een duurdere nieuwbouw school in Nuenen-West (NB)
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wordt het Apeldoornse (GLD) Stadhuis voor een groot deel met hergebruik materiaal
gerenoveerd
wordt een monumentaal klooster gerenoveerd tot onderwijscomplex in Breda
komt er een nieuw buurtcentrum in een voormalig schoolgebouw in Stadskanaal (GR)
moet in het verbouwde gemeentehuis en sporthal ’t Hazzo in Aalst (NB) in 2019 zo’n 35
woningen komen
is het nog altijd onduidelijk waar het nieuwe gemeenschapshuis in Asten (NB) komt te
staan
is de oplossing nabij voor het financiële gat voor de bouw van het dorpshuis
Maasbommel (GLD)
is de Cuneratoren- en kerk in Rhenen (UT) na een flinke renovatie weer open
helpt een opblaasbare sporthal een Valkenwaardse hockeyclub de winter door
blijft het Apollo-zwembad, dankzij het verkoop van de gemeente aan commerciële
exploitant Laco, in Melick (LI) open
moet het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam zeker drie jaar dicht bij
mogelijke renovatie.

Vacatures
Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website.
Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
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 Ad Hoc, 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, HollandseKroon, Horst aan de
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, 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, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho,
Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid,
Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, 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, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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