Renovatie of nieuwbouw?
Huisvestingsspecialisten uit het onderwijs ontwikkelden in Bouwstenenverband en met steun van de PO-Raad een afwegingskader renovatie of
vervangende nieuwbouw van scholen. Het instrument is ook door
gemeenten te gebruiken en voor iedereen gratis beschikbaar. Lees
meer ...
Publicatie 'Reisroute' online
Ook de publicatie 'Reisroute - naar een gemeentelijke portefeuilleplan' is
nu gratis voor iedereen beschikbaar. De publicatie is door het gemeentelijk
netwerk Vastgoedsturing ontwikkeld op basis van haar praktijkervaring en
een vergelijking van diverse plannen. Lees meer ...
Inclusieve samenleving
Een brede coalitie maatschappelijke organisaties roept gemeentelijke
griffiers en (kandidaat) raadsleden op te werken aan plekken waar allerlei
mensen samen kunnen komen, de financiering te ontschotten en meer
vanuit het doel te werken. De brief is ook bedoeld om de vele vrijwilligers
te ontlasten. Lees meer ...
Lumpsum financiering
De Tweede Kamer buigt zich over de lumpsum financiering voor PO- en
VO-onderwijs. Een internetconsultatie leverde opmerkelijke resultaten op.
Bestuurders willen iets anders dan leraren. Heeft u suggesties voor
verbetering dan horen we dat graag. Lees meer ....
Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

8 februari: De BBV (Financiële Experts gemeenten)
22 februari: Oriëntatiebijeenkomst reviewsystematiek wijkvoorzieningen (regio
Randstad)
6 maart: Oriëntatiebijeenkomst reviewsystematiek wijkvoorzieningen (regio Zuid)
8 maart: Third places en Hot Spots (voor wie wil)
8 maart: Sturing op duurzaamheid (Vastgoedsturing)
16 maart; Doorontwikkeling organisatie en diensten (Chef Vastgoed)
28 maart: Expertmeeting Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau (Beleid en
Vastgoed)

En verder ....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een warm welkom aan nieuwe partners; gemeente Buren, Tempy Housing en de RO
groep
gaat gemeente Meierijstad (NB) beter sturen op haar vastgoed
heeft de gemeente Ede (GLD) een nieuw Strategisch Huisvestingsplan dat moet zorgen
voor verbetering van de Edese schoolgebouwen
heeft Green Deal Scholen de contractvormen voor onderwijshuisvesting op een rijtje
gezet.
moet de gratis tool ‘De Beslisboom Verduurzaming Scholen’ het verduurzamen van
scholen eenvoudiger maken
krijgt scholengemeenschap Marianum in Groenlo (GLD) zonnepanelen op het dak.
is de gemeente Nunspeet (GLD) bezig om beheersplannen op te stellen voor het
verduurzamen van monumenten
blijkt financiële strop dorpshuis Maasbommel (GLD) misser van de gemeente te zijn
gaan ouderen liever voor een kopje koffie naar de Hema dan naar een wijkcentrum was
in de Volkskrant te lezen
maken meer instanties dan gepland gebruik van MFC Swifterbant in de gemeente
Dronten (FL)
gaat in Almere (FL) de nieuwbouw IKC Triade van start
is er nog steeds hoop in Wapenveld (GLD) op een MFA
gaat de bouw van zwembad De Braak in Helmond (NB) minstens € 9 miljoen kosten
valt de bouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost (FR) € 4,5 ton duurder uit
wekt het zwembad Den Hommel in Utrecht warmte en elektriciteit op
met daglicht dankzij het net geplaatste HONE-systeem
verandert de functie van de bibliotheek in een rap tempo;
en kunnen boekenwormen in Leeuwarden terecht in de net geopende bibliotheek in
Blokhuispoort
werd er in 2017 een record aan kapitaal geïnvesteerd in zorgvastgoed; een totale
beleggingsvolume van ruim € 700 miljoen.

Vacatures
Diverse vacatures op onze site.
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 AAFM Facility Management, Ad Hoc, Aestate, Almere,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM facilitymanagment,
bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, 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, Florion,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum,
Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, 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, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden,
Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting
Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl

