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Tools voor een strategisch gesprek  

 

Voor een goed lokaal gesprek over voorzieningen en vastgoed zijn 

verschillende tools beschikbaar. Als voorloper op de Bouwstenen-

bijeenkomst in juni rond het gebruik en de ervaring met uiteenlopende 

tools, worden er hier twee besproken; twee tools voor gebruikt op 

strategisch niveau. Lees meer... 
 

Bouwstop bij overmaat  

 

De provincie Utrecht heeft als maatregel tegen leegstand een 

gedeeltelijke kantorenstop ingesteld. De zogenaamde ‘voorzienbaarheid’ 

die ze hiermee creëren is een duidelijk signaal aan investeerders. Hoe het 

uitpakt is nog niet helder maar het prikkelt de geest; ook als het om 

maatschappelijk vastgoed gaat. Lees meer... 
 

Zeist verduurzaamt vastgoed  

 

Zeist gaat het gemeentelijk vastgoed verduurzamen door alle bestaande 

MOP’s om te zetten naar DMOP’s. De invoering van duurzaam beleid blijkt 

veelomvattend en Zeist heeft een stevige ambitie: energieneutraal in 

2020. Projectleider Lester Agten gunt ons een kijkje in de keuken. Lees 

meer... 
 

En verder...  

 Pleit wethouder Verkroost (Stichtse Vecht) voor vastgoedsamenwerking, voor welzijn 

van inwoners. 

 Heeft de gemeente Almere een prachtig boek uitgebracht over de gebouwen van de 

stad. 

 Maakt Arnhem geld vrij voor het onderhoud van schoolgebouwen. 

 Staat het schoolgebouw van basisschool De Vaart in Hoogersmilde te koop; de 

leerlingen zitten in brede school De Grift. 

 Komt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen met de brochure ‘Op weg naar een IKC’. 

 Worden in Veenendaal 43 starterswoningen gerealiseerd in een voormalig 

schoolgebouw. 

 Een artikelenreeks ‘Scheiden wonen en zorg in de praktijk’ van Kenniscentrum Wonen-

Zorg. 

 Claimt woningstichting SOR (Rotterdam) miljoenen bij de staat vanwege leegstand 

verzorginghuizen. 

 Een nieuw ontmoetingscentrum voor jong en oud in Veldhovens wooncentrum. 

 Is de Heilig Hart Kerk in Breda gered van de sloophamer door een duurzame 

transformatie. 

 Lanceert het Platform Duurzame Huisvesting een Menukaart Prestatiecontracten. 

 Kijkt de gemeente Apeldoorn kritisch naar haar vastgoed. 
 Is het CBS optimistisch over de bouwsector. 
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In de agenda 

Op de agenda staan diverse bijeenkomsten van allerlei organisaties. Een greep uit de  

Bouwstenen-bijeenkomsten: 

 12 juni; Andere arrangementen Wonen, Zorgen en Welzijn (Werkgroep Zorgvastgoed) 

 19 juni; Tools Vastgoedmanagement - in één middag overzicht van de 

vastgoedmanagementsystemen op de markt, plus gebruikservaringen (open voor 

iedereen en gratis voor partners).  

 26 juni; Hoe doen commerciële vastgoedbeheerders het? (Netwerk Gemeenten, 

voorzieningen en vastgoed) 
 2 juli; Kenniscafé 'Sociale horeca'  (open voor iedereen, gratis voor partners). 

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u partner 

kunt worden. 

 

Tussendoor kunt u via Twitter op de hoogte blijven en elkaar bevragen via onze LinkedIn-

groep! 

  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, 
Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, 
Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, 
Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, 
Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, 
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 
naar portal@bouwstenen.nl 
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