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Derde generatie IHP’s
Door afspraken in de commissie Nijpels zijn we toe aan een
derde generatie Integrale Huisvestingsplannen voor het
onderwijs, zegt Maurice Koolen, gemeente Heerlen. Want
ondanks dat de financiële verantwoordelijkheid voor het
vastgoedonderhoud bij scholen ligt, speelt de gemeente nog
steeds een rol. Lees meer...
Plannen met focus
Een goed portefeuilleplan heeft een strategische focus en schept
ruimte voor uitvoering, zegt Annemarie van der Zee van Almere.
Zij verkende de portefeuilleplannen van negen gemeenten.
Daarin zijn verschillende strategieën, functies en indelingen te
zien. Lees meer...
Dossier transformatie zorgvastgoed
Speciaal voor bestuurders en medewerkers van gemeenten
maakte Bouwstenen met Platform31 een kennisdossier over het
transformeren van zorgvastgoed. Transformatie lijkt de
oplossing voor de lege verzorgingshuizen èn het tekort aan
woningen, al blijkt de praktijk weerbarstig. Het dossier biedt
scherpte op diverse niveaus. Lees meer...
En verder...










Een warm welkom aan Stichting Carmelcollege als nieuwe partner van
Bouwstenen!
Wil Zeewolde de mening van haar inwoners over vernieuwing sportcomplex en
wil Utrecht een nieuwe sporthal bouwen in Overvecht.
Worden er in Ter Aar (ZH) scholen omgevormd tot brede school, of beter
gezegd: IKC.
Ligt de focus voor zorginstellingen komende tijd bij het professionaliseren van
het vastgoedbeheer, blijkt uit onderzoek van FMM en Bouwstenen-partner
Facility Kwadraat.
Maken buurtbewoners bezwaar tegen nieuwbouw verzorgingshuis in
Amsterdamse Plantagebuurt.
Zijn er nog drie kandidaten in de race voor herbestemming van Paleis
Soestdijk en wordt Haags monumentaal Aloysius College weer herbestemd tot
onderwijslocatie.
Kan dorpshuis in Linde (DR) verbouwen dankzij giften van het Oranjefonds en
Rabobank.
Zet Delfszijl (GR) bewonersinitiatieven in het zonnetje.
Maakt Dronten (FL) bekend dat de nieuwbouw van MFC Swifterbant niet
doorgaat, tekent Giessenlanden (ZH) het bouwcontract voor MFC Noorderhuis,
kan het MFC 'Knillus' in Vortum (NB) vernieuwd en verbeterd worden dankzij






bijdrage Oranjefonds, zoekt Bunnik (UT) innovatieve oplossingen voor MFA
Kersentuin en kiest 87,7% van de Dongenaren (NB) voor ‘De Cammeleur’ als
naam voor hun nieuwe MFA.
Concludeert Rekenkamer Rotterdam dat de bedrijfsvoering van de afdeling
Vastgoed ernstig tekort schiet, doordat zij de gevraagde notitie niet kregen,
en start de Rotterdamse gemeenteraad een interne enquête naar de
Waterfront-fraudezaak in maatschappelijk vastgoed.
Ziet Gerben van Dijk een meervoudige verantwoordelijkheid voor de overheid
bij het afstoten van maatschappelijk vastgoed.
Is Inge Bommezijn sinds vorige week ons nieuwe organisatietalent, na het
vertrek van Jolanda. Welkom Inge!

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten
(voorzien van *):
















11 mei: Wet Markt en Overheid (Juridische Zaken)
11 mei: Financiële ambities bij verduurzamen (Financiële Experts)
17 mei: Huisvesting en de kracht van de relatie (gratis, voor PO-bestuurders) *
18 mei: Opzet leidraad Portefeuilleplan (Vastgoedsturing)
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
19 mei: Vastgoedmanagement in ontwikkeling, met quick scan (gratis) *
23 mei: Renovatie vs. vervangende nieuwbouw (gratis, voor POhuisvestingsmedew.) *
24 mei: Naar een derde generatie IHP's (gratis, voor PO-huisvestingsmedew.) *
30 mei: Strategische keuzes (gratis, voor PO-bestuurders) *
8 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio
Noord-Oost)
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)
15 juni: Organisatie en beheer MFA's (Vastgoedmanagement, regio Zuid-West)
27 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio
Zuid-Oost)
29 juni: Onderhoudscontracten op tafel (Onderhoud)
30 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio
Noord-West)

Ook meedoen?
Wilt u ook 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!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door 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, 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, Horst aan de Maas, Houten, Instituut VGM, Kadaster, 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, Nieuwkoop, Nijmegen,
Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Republiq, Rienks Bouwmanagement,
Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Tekenplus, TIAS, 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, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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