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Rekenkamer Enschede positief
Enschede heeft haar vastgoedbeleid goed op de rails. Na de
scherpe kritiek in 2013 constateert de Rekenkamer nu dat alle
aanbevelingen van destijds zijn doorgevoerd. Naast een nieuw
vastgoedbeleid en spelregels heeft Enschede meer vastgoedeconomische kennis in huis gehaald en zijn ze anders gaan
werken, vertelt Erwin van Proosdij. Lees meer...
Maatschappelijke herbestemming
De overmaat in het maatschappelijk vastgoed kan prima worden
gebruikt voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Zes
voorbeelden op een rij waarbij vastgoed is getransformeerd naar
goedkope woningen voor speciale doelgroepen; tijdelijk èn voor
de langere termijn. Lees meer...
De stad als plek om te leren
Bibliotheek, kantoor en onderwijsgebouw gaan steeds meer op
elkaar lijken, zegt architect Francine Houben in haar lezing over
de leeromgeving van de toekomst tijdens de Internationale
Architectuur Biennale Rotterdam (IABR). Ze benadrukt daarin dat
de gebouwde omgeving een leven lang leren moet faciliteren.
Wordt elk gebouw een 'alleskunner'? Lees meer...
En verder...











Zijn de gemeenten Lingewaard en Nieuwkoop partner geworden van
Bouwstenen: welkom!!
Investeert Amsterdam tot en met 2018 fors in onderhoud en verduurzaming
gemeentelijk vastgoed.
Kadernota gemeente Zwartewaterland: structureel € 500.000 beschikbaar om
beheer & onderhoud maatschappelijk vastgoed op orde te krijgen.
Gaat De Alliantie voor uitbreiding van betaalbare huisvesting door o.a.
transformatie van scholen en kantoren.
Staat de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente Haarlemmermeer
als een huis.
Zijn de praktijkervaringen van negen nieuwe Frisse scholen gepubliceerd.
Nu ook een Kostenconfigurator Renovatie onderwijsgebouwen PO & VO, door
partner HEVO.
Ter inspiratie: het beleidsplan voor haar IKC’s, van UN1EK Onderwijs en
Opvang.
‘Hulp ouders noodzaak op basisschool’ voor schoonmaak en onderhoud van
gebouwen.
Het ontwerp van een flexibel indeelbare en makkelijk uit te breiden
basisschool in Amsterdam door architectenbureau Noortzaak.


















Slechte schoolgebouwen; de Belgen pakken ze aan via publiek-private
samenwerking.
Is tijdelijk verhuren van zorgvastgoed vanaf 1 juli mogelijk. De Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland is daar blij mee; zij zien leegstaand
zorgvastgoed als een maatschappijbreed zorgpunt.
Werken veel gemeenten aan duurzaamheid: Nijmegen heeft een duurzaam
stadhuis waar zelfs bijen wonen en werken, Vlaardingen wil een
verduurzamingsslag maken - ook bij maatschappelijk vastgoed, Apeldoorn
overweegt een fonds voor duurzaamheidsmaatregelen en zeven gemeenten
werken samen om historische gebouwen duurzaam en energiezuinig maken.
Willen acht Arnhemse sportclubs 650.000 euro besparen op energielasten in
30 jaar.
Plaatste het Christelijk Gymnasium Utrecht haar eerste zonnepanelen.
Een duurzame ontmoetingsplek onder de rook van Nijmegen; op deze
zorgboerderij komen drie generaties met elkaar in contact.
Kaarten om meer grip te krijgen op de leegstandsopgave, door Maarten van
Tuijl (H-Team).
Kerkelijke herbestemmingen: tot nieuw buurtcentrum in Muizen (BE) - met
ruimte voor verenigingen, tot culturele broedplaats in Utrecht en in deze kerk
hoef je niet meer stil te zitten; nu een speelparadijs in Bos en Lommer.
Voor verkoop of herbestemming: schoolgebouw aan de Nieuwe Steen 21 te
Hoorn.
Weer een MFA geopend: Zichtwei in Barendrecht en ook Grootegast (GR)
krijgt een multifunctionele accommodatie.
Blijft het college in Son (NB) bij nieuwbouw-MFA op Kerkplein i.p.v. in
bestaande kerk ondanks een burgerinitiatief, maar wordt het proces nu
onderzocht op verzoek van gemeenteraad.
Wordt in Sittard een kerk getransformeerd tot Multifunctionele Accommodatie.
Concludeert een onderzoeksbureau dat exploitatie van met ondergang
bedreigd Kulturhus in Eibergen (GE) geen geld zal opleveren; Stichting
Kulturhus is het hier niet mee eens.
Goede voorbeelden van het huisvesten van vergunninghouders, door Platform
Opnieuw Thuis.
Betaalde het COA (te?) veel geld voor vastgoed ten behoeve van
vluchtelingenopvang.

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en er zijn bijeenkomsten waarbij
iedereen kan aansluiten:











9 juni; Duurzaam Leiden en SDE-subsidies (Verduurzamen)
15 juni; Het Eemhuis: de bibliotheek en overige bewoners (Vaklui)
16 juni; Huisvesting vergunninghouders en crisisopvang (Zorgvastgoed en
Gemeenten)
21 juni; Inzoomen op de exploitatie van een MFA/IKC (Samen onder één dak)
21 juni; Open Dag IKC Ulft, Duurzaam aanbesteden en exploiteren (open)
22 juni; Spelregels voor vastgoedmanagement vanuit financieel perspectief
(open)
24 juni; Waar staat uw gemeente qua vastgoedmanagement? (open)
27 juni; Expertmeeting huurcontracten (Samen onder één dak + partners)
7 juli; In Control met onderhoud (open)
8 juli; Ontmoeting in de buurt (Gemeenten)

Ook meedoen?
Wilt u 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!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gouda,
Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lingewaard, Lumens Groep, M3V,
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nieuwkoop,
Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks
Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Sweco, TIAS, Tilburg,
Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wille Donker advocaten, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 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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