Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

6 juli 2017
Het 'hebben' van informatie is niet genoeg
Het is voor gemeenten en scholen een grote opgave om
vastgoedinformatie actueel te houden, blijkt uit de quick scan
vastgoedmanagement die in Bouwstenenverband is uitgevoerd. Ondanks
dat vrijwel alle scholen en gemeenten zicht hebben op de panden die ze
in eigendom of beheer hebben, is er nog een hele slag te maken. Lees
meer...
Vrijwillig samenwonen
Als gemeenten en scholen onderwijshuisvesting niet langer zien als een
gedwongen huwelijk maar als vrijwillig samenwonen, kan de kramp uit de
discussie, zegt Hans van der Hek van Ronduit Onderwijs. Hiermee
reageert hij op het advies van de Commissie Nijpels om integrale plannen
voor onderwijshuisvesting wettelijk te verankeren. Lees meer...
Grote impact met huiskamer van de wijk
Op 5 juli 2017 ontving de Ru Paré Community een NRP Gulden Feniks in
de categorie ‘Low Budget, High Impact’ voor het realiseren van een
huiskamer van de wijk in een voormalige school in Amsterdam NieuwWest. Het project was een van de vier winnaars van een Gulden Feniks.
Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) reikte de prijzen uit. Lees meer...
Goed in beeld
Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen laten diverse organisaties
op de kennismarkt zien wat zij te bieden hebben als het om
maatschappelijk vastgoed gaat. De markt biedt ook een uitgelezen kans
om met de aanwezigen in gesprek te komen. Heeft u zelf interesse om uw
organisatie te presenteren op de kennismarkt? Dat kan. Lees meer...
En verder...
•
•
•
•

Worden er plannen gemaakt om bejaardenhuizen door heel Nederland een tweede
jeugd te geven.
Moeten 1000 zonnepanelen het gemeentelijk vastgoed van Best (NB) verder
verduurzamen.
‘Vloggen’ leerlingen uit groep 8 over de duurzaamheid van hun school.
Krijgt het plan om het klooster in Asten (NB) te transformeren tot gemeenschapshuis nog
een kans en wordt klooster Koningsoord in Berkel-Enschot (NB) omgevormd tot
bibliotheek.
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Komen er nieuwe beheerders voor vijf Rotterdamse wijkcentra.
Is de strijdbijl in buurtcentrum Het Poortershoes in Groningen stad eindelijk begraven.
Hangt de toekomst van wijkcentrum De Moerkens in Bergen op Zoom (NB) aan een
zijden draad.
Komt er meer dan een miljoen beschikbaar voor centrale ontmoetingsplekken in
aardbevingsgemeenten.
Is MFC De Spil in Gasselternijveen (DR) verkozen tot ‘dorpshuis van het jaar 2017’,
opende MFC De Akkers in Heerenveen (FR) op feestelijke wijze haar deuren, is MFA De
Ynset in Holwert (FR) trots op haar professionele faciliteiten, wordt de
accommodatie MFA Pronsebroek in Heerlen (LI) uitgebreid en trekken kerken en de
Stichting Oeverwal de stekker uit MFC Swifterbant (FL).
Vraagt de bouw van een multifunctionele eindbestemming om overzicht geheel
bouwtraject, aldus projectleider Osinga.
Verhuizen de 750 medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf naar vijf plaatsen in het
land en wordt de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram de nieuwe directeur.
Blogt partner Poelmann van den Broek over planschade en het normaal maatschappelijk
risico.
Heeft gemeente Zwartewaterland (OV) haar huishoudboekje weer goed op orde.
Geeft Green Deal Scholen tips aan scholen om te besparen op hun energierekening.
Onderzoekt Groningse Hogeschool in eigen gebouw de gezonde werkomgeving en maakt
de stad Groningen deze zomer haar scholen bevingsproof.
Merkt het Amsterdamse basisonderwijs de gevolgen van de oververhitte woningmarkt.
Zijn de kaders voor de toekomst van schoolgebouwen in Barendrecht (ZH) vastgesteld.
Maakt de helft van de brede school in Delfzijl (GR) plaats voor een nieuw kindcentrum.
Geeft de PO-Raad zes tips hoe scholen kunnen zorgen voor schone schoolgebouwen en
een rekentool om te berekenen hoeveel gemeenten ontvangen
voor onderwijshuisvesting.
Heeft partner HEVO een renovatiegids voor schoolgebouwen ontwikkeld.
Konden studenten meebeslissen over de grote verbouw van een Hoogeveense mboschool.
Blijven inwoners van Hillegom (ZH) zich verzetten tegen de komst van een IKC in hun
buurt en stelt de gemeente Noordoostpolder (FL) een halve ton beschikbaar voor
de ontwikkeling van kindcentra.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

6 september: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Haarlem)
7 september: Evaluatie pilot RodeKersen (in Olst)
7 september: Renovatie versus nieuwbouw (voor medewerkers huisvesting PO)
12 september: Strategische keuzes: sturen in tijden van transitie (voor PO-bestuurders)
25 september: Vraag & aanbod woonzorggroepen (in Amersfoort)
29 september: De vastgoedorganisatie (voor Chefs Vastgoed)
6 oktober: Horeca in wijkvoorzieningen (in Zaltbommel)

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, DEMO Consultants, 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, 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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