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Onderhoud in goede handen
Voor de meeste schoolbesturen was het buitenonderhoud begin
2015 een nieuwe opgave. Eind 2015 blijkt dat het onderhoud bij
grote schoolbesturen in goede handen is. Ze richten zich daarbij
vooral op het handhaven van de huidige onderhoudsstaat en
financiële stabiliteit. Lees meer...
Amsterdamse vastgoedspelregels
De Amsterdamse spelregels voor vastgoedmanagement zijn
vooral bedoeld om het vastgoed op orde te krijgen. Veel
gelijkenissen met de Bouwstenen-spelregels (vastgoed moet
vooral beleidsdoelen dienen), al worden soorten onderhoud niet
benoemd en servicekosten juist wel. Inspiratie voor nieuwe
spelregels! Lees meer...
Verhuur dak niet aanbestedingsplichtig
Is het verhuren van een dakvlak voor zonnepanelen aan een
maatschappelijke organisatie aanbestedingsplichtig? De
gemeente Breda vroeg het de helpdesk Europa Decentraal. Hun
antwoord is 'nee'. Hier het hele verhaal en het advies van de
afdeling inkoop van Breda. Lees meer...
En verder...










Blijft de gemeente Almere het buitenonderhoud van de Almeerse
Scholengroep verzorgen.
Kunt u reageren op het voorstel van staatssecretaris Dekker ‘Meer Ruimte
voor Nieuwe Scholen’.
Een factsheet van het SCP over krimp en gevolgen hiervan voor het
basisonderwijs in Groningen, worden in Enschede tien basisschoolgebouwen
gesloten en onderzoek naar de toekomst van de basisscholen in Olst-Wijhe.
Geen nieuwbouw, maar bestaande bouw voor het speciaal onderwijs in
Arnhem.
Gebalanceerde ventilatie in bestaande scholen: hoe kan het beter? Vijf
adviezen van RVO voor scholen en (hun) installateurs.
Vijftien pioniers in wonen, zorg & welzijn in beeld; steeds vaker zijn burgers
zelf koploper.
Staat ‘Extramuralisering zichtbaar in de wijken’ hoog in de top 10 met trends
voor woningmarkt en leefomgeving 2016.
ECN energiekentallen 2016: zwembaden en datacenters hebben de hoogste
energie-intensiteit.
Zijn de monitoringsrapporten van negen bijzondere Frisse Scholen
beschikbaar.











Is het Duurzame Scholenfonds voor verduurzaming van monumentale
schoolgebouwen gestart, en is de subsidie voor de verduurzaming van
sportkantines en zwembaden al bijna op.
Bracht de verkoop en verhuur van Rijksvastgoed vorig jaar 247 miljoen op;
ook maatschappelijk herbestemd.
Kansen voor herbestemming van Rijksvastgoed in Lelystad: lees hier het CRa
advies.
Tijdelijke huurders gezocht voor het oude postkantoor op de Neude in
Utrecht.
Zijn "veel barrières bij herbestemming niet in regels gevat, maar in
gewoontes", aldus de Rijksbouwmeester.
Is de leegstaande kerk in Oud-Beijerland (ZH) nu een levendig centrum voor
de wijk en combineert burgerinitiatief Vredepeel (LI) kerk en gemeenschap.
Vier voorbeelden van hoe leegstaand vastgoed herleeft in handen van
bewoners.
Na 10 jaar alsnog een streep door de MFC in Feanwâlden (FR): exploitatie niet
haalbaar.
Word jij onze nieuwe collega? Bouwstenen zoekt een echte gangmaker in
maatschappelijk vastgoed, voor inhoudelijke ondersteuning!

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Ook de
verschillende Bouwstenen-netwerken komen binnenkort weer bij elkaar. De eerste
zijn:




3 februari; Hoe maatschappelijk vastgoed te waarderen? (Financiële experts)
17 maart; Transformatie in zorgvastgoed (Zorgvastgoed)
17 maart; Spelregels rond verduurzamen - extra bijeenkomst, komt u ook?

Ook meedoen?
Wilt u 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!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Alkmaar, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom,

BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer,
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen,
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed,
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software,
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek
advocaten, Portaal, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander,
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