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6 november 2014
Transformatie binnen acht weken
Het transformeren van een gebouw naar een andere functie is
een stuk eenvoudiger geworden dankzij het Besluit Quick Wins,
dat op 1 november 2014 van kracht is geworden. In dit Besluit
heeft het Rijk belemmerende wet- en regelgeving geschrapt. Zo
is de procedure voor de omgevingsvergunning om voor tijdelijk
gebruik af te wijken van het bestemmingsplan aanzienlijk
verkort naar acht weken. Lees meer...
Maastricht stelt vastgoedagenda vast
De gemeente Maastricht heeft de Beleidsagenda Maatschappelijk
Vastgoed vastgesteld. Door veranderingen in de samenleving is
minder en ander vastgoed nodig voor onderwijs, sport en
gemeenschapshuizen. Daarbij komt de uitdaging het bestaande
vastgoed beter, laagdrempeliger en vooral intensiever te
gebruiken. Een interne overlegtafel en diverse instrumenten
moeten daaraan bijdragen. Lees meer...
Het corporatiestelsel bijna omgevallen
De Parlementaire Enquêtecommissie presenteerde 30 oktober
2014 de resultaten van haar onderzoek naar het functioneren
van de corporatiesector. Wat ging er mis, hoe heeft dat kunnen
gebeuren, wie zijn de verantwoordelijken en hoe kan het beter?
Lesje gedrag, grenzen, governance en geld voor alle
maatschappelijke sectoren. Lees meer...
Veel informatieve en inspirerende sessies tijdens Najaarsbijeenkomst
Alle sessiebeschrijvingen staan online; interessante
onderwerpen, klinkende namen en voor elke maatschappelijke
sector wat wils. Ook staan er een aantal nieuwe organisaties op
de Kennismarkt die graag uw vragen beantwoorden. Een mooie
gelegenheid om bij te tanken en collega's uit de
maatschappelijke branches te ontmoeten. Zie hier wie zich al
heeft aangemeld. We hopen ook u te mogen begroeten.
Aanmelden kan via de website.
En verder...






Heten we de Brink Groep heel hartelijk welkom als partner van Bouwstenen!
Zorgt de gemeente Renkum ervoor dat de huur voor maatschappelijk
vastgoed aansluit bij de Wet Markt en Overheid.
Is de VNG blij met meer invloed van gemeenten op corporaties.
Hebben VNG en VWS een handreiking uitgebracht over (voorzieningen m.b.t.)
beschermd wonen.
Wil staatssecretaris Dekker het gemakkelijker maken om een
samenwerkingsschool te vormen (met internetconsultatie) en krijgen scholen
meer financiële ruimte bij fusie als gevolg van leerlingendaling.







Krijgt Leeuwarden steeds meer IKC's.
Is een Green Deal ondertekend voor duurzamere schoolgebouwen.
Wint Schiedamse school de Award Duurzame Architectuur.
Wordt het leegstaand belastingkantoor Roermond tijdelijk een proefkamer.
Drie maal drie redenen waarom leegstand niet vanzelf verdwijnt.

In de agenda
In de agenda flink wat bijeenkomsten van allerlei organisaties, al lijkt de grootste
drukte even voorbij. De highlights:





12 november;
14 november;
26 november;
adviseurs)
27 november;
openbaar)

Activiteiten matchen en benchmark (Operationele Makelpunten)
Spelregels Maatschappelijk Vastgoed (Chefs Vastgoed)
Strategisch inzicht in gemeentelijke vastgoedportefeuille (bbn
Gezond leven in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving,

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen,
Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede,
Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo,
Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Laride, Leiden,
Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal,
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV,
SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht,
VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland,
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen?
Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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