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Serieuze zaken: 1.200 MFA's, waarvan 500 met onderwijs
Uit Kadaster-onderzoek blijkt dat er sinds het jaar 2000 circa
1.200 multifunctionele accommodaties (MFA’s) zijn gebouwd,
waarvan zo’n 500 met een onderwijsfunctie. Met name rond die
laatste hebben eigenaren en gebruikers veel klachten, iets om
serieus naar te kijken gezien de nieuwbouwplannen en IKContwikkeling. Lees meer...
Taxatiewijzer maatschappelijk vastgoed
Taxaties van publiek vastgoed leveren in de praktijk altijd veel
discussie op. Reden voor de financiële experts binnen
Bouwstenen om een Taxatiewijzer op te stellen. Het resultaat is
een handreiking met tips en aandachtspunten voor het
uitbesteden van taxaties, getoetst bij ervaren taxateurs. Lees
meer...
Overmaat als oplossing voor vraag naar zorgwoningen
Maatschappelijk vastgoed transformeren naar woningen op het
snijvlak met zorg, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Vier
voorbeelden waar we van kunnen leren. Kenmerkend zijn de
gedeelde visie en belangen van de betrokken partijen. Dat
bevordert de samenwerking. En het betrekken van bewoners
kan extra motiverend werken. Lees meer...
In de agenda: Feestje met 250 man/vrouw
Op 1 december a.s. vindt onze Najaarsbijeenkomst plaats en het
belooft een feestje te worden. We hebben een mooi
programma en inmiddels 250 aanmeldingen van gemeenten,
onderwijs, zorg, sociaal werk en bureaus. Er zijn sessies over
sturing, informatie, transformatie, onderhoud, verduurzamen,
samenwerking en afspraken. Er is een uitgebreide
Kennismarkt en muzikale omlijsting. We hopen dat u erbij bent.
Aanmelden kan nog!
Vier publicaties mee naar huis
Deelnemers aan de Najaarsbijeenkomst krijgen 1 december
maar liefst vier publicaties mee naar huis; het resultaat van
gezamenlijk ontwikkelwerk in Bouwstenenverband. Over
informatiesystemen, spelregels voor vastgoedmanagement,
taxeren en gedeeld ruimtegebruik. Lees meer...

En verder ...









Doet het Rijk een verouderd bedrijventerrein in Amsterdam in de verkoop met
ruimte voor zo’n 400 woningen en roept minister Blok gemeenten op dat
voorbeeld te volgen.
Nieuwe kansen voor Utrechtse culturele instellingen die eerder buiten de
(subsidie)boot dreigden te vallen.
Zijn de normbedragen voor onderwijshuisvesting 2017 bijgesteld.
Vijftien erkende maatregelen voor energiebesparing in onderwijsgebouwen;
gebouwgebonden en in vijf jaar terug te verdienen, aldus RVO.
Dalende leegstandscijfers in Enschedese binnenstad door nieuwe
ondernemers en flexibiliteit.
Laat de verkoop van de watertoren in Meppel op zich wachten.
Is het ‘kleine belastingkantoor’ in Den Haag getransformeerd naar 185
studentenwoningen.
Wil het Rijksvastgoedbedrijf de BIM-norm voorschrijven in verschillende
contractvormen.

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!
Hopelijk tot ziens op donderdag 1 december 2016!

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, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag,
Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat,
Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helix, 's
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Kerkrade, KIEN Facility Management, 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, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden,
Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker
advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed,
Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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