
 
 
 

Vastgoed in de begroting  

 

Gemeenten begroten en verantwoorden de kosten en baten van vastgoed 

op verschillende wijze richting College en Raad, blijkt uit Bouwstenen-

onderzoek. Lees meer... 

 

Boekje Bouwstenen 10 jaar oud  

 

In 2007 schreef Marc van Leent samen met RIGO het boekje 'Bouwstenen 

voor Sociaal'. Het doel van maatschappelijk vastgoed is sindsdien niet 

gewijzigd, maar corporaties mogen niet meer de rol spelen die we destijds 

voor ogen hadden. En we zijn wat wijzer geworden. Lees meer...  
 

Nieuwe fase onderwijshuisvesting  

 

Onlangs heeft het bestuur van de LVO, een vereniging waarbij zo'n 100 

gemeenten zijn aangesloten, een visiedocument 'Decentralisatie naar een 

nieuwe fase' rond onderwijshuisvesting vastgesteld. Het document bevat 

een aantal krasse uitspraken en dient als input voor gesprek. Lees meer... 
 

Najaarsbijeenkomst  

 

Partners van Bouwstenen hebben afgelopen week hun punten voor de 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed doorgegeven. Het resultaat wordt 30 

november 2017 bekend gemaakt. Deelnemers aan de Najaarsbijeenkomst 

hebben ook hun sessie-voorkeur doorgegeven. Wil je er ook bij zijn? Meld 

je dan snel aan. 
 

Op de zeepkist!  

 

Ook een droom of punt voor de Agenda MV 2018; groot of klein? Of wil je 

een agendapunt extra kracht bijzetten? Beklim dan 30 november a.s. de 

zeepkist en zoek medestanders om jouw punt verder te brengen. Wel 

graag vooraf aanmelden. Lees meer...  
 

Partner worden?  

 

Goed idee. Dan heb je meteen twee vrijkaarten voor de 

Najaarsbijeenkomst te pakken en invloed op de Agenda Maatschappelijk 

Vastgoed 2018; het werkbriefje van Bouwstenen. Samen komen we beter 

en sneller vooruit. Lees meer... 
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Verder in het nieuws  

• hoe verkoop je maatschappelijk vastgoed in de praktijk: casus in Amsterdam 

• zijn er lovende reacties op de renovatie van de Philips van Horne-school in Weert (LI) 

• is Zaanstad (NH) druk bezig om 16 scholen (nieuwbouw en uitbreiding) klaar te hebben 

voor 2023 

• mogen leerlingen van Scholengemeenschap Sint Ursula in Leudal (LI) meedenken over 

de leegstandsproblemen van de eigen school 

• wordt er een naoorlogs kunstwerk bedreigd, omdat de school waar het hangt in 

Amsterdam wordt gesloopt 

• loopt het conflict rond het verkoop van de Grote Kerk in Hoogeveen (DR) verder op 

• krijgt het verouderde zwembad In de Bende in Landgraaf (LI) een nieuwe exploitant en 

komt er voorlopig nog geen groot, nieuw zwembad 

• krijgt zwembad Wolfslaar een opknapbeurt van de gemeente Breda (NB) 

• hebben de vier gebruikers van het inmiddels (tijdelijk) gesloten 

cultuurcentrum Spectrum in Veenendaal (UT) alternatieve locaties gevonden 

• zijn er nieuwe plannen voor het voormalig sportveld Van Lieflandlaan in Utrecht. 

Vacatures  

Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website. 

Actief meedoen  

Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe 

meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.     

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, 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, HollandseKroon, Horst aan de 
Maas, Houten, Installect, 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, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van 
den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal 
HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, 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, Zutphen, Zwolle. 
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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