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Scholenbouw valt stil  

 

Signaal uit het werkveld: doordat de bouw aantrekt wordt het voor publieke 
partijen steeds moeilijker bouwprojecten aan te besteden. De kosten zijn hoger 
dan verwacht en soms moet het over. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-
Raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Graag uw input in een 
korte enquête. Lees meer...  

 

Vier essentiële taakvelden  

 

Ongeacht het aantal objecten zijn er vier essentiële taken in het 
vastgoedmanagement te onderscheiden. Deze taken vereisen competenties die 
in de basis van elke vastgoedorganisatie aanwezig moeten zijn. Bij gemeenten 
gaat vaak de meeste aandacht uit naar de minst interessante taak, zegt Ad van de 
Gevel, teammanager Gebouwen Tilburg. Lees meer... 

 

Waardering in beeld  

 

Wijkvoorzieningen hebben grote invloed op de leefbaarheid van een wijk. Wat ze 
gemeen hebben, is dat wijkbewoners en andere bezoekers het succes bepalen. 
Hun ervaringen wil je horen! Met het reviewsysteem RodeKersen kunnen 
bewoners de wijkvoorzieningen beoordelen op sfeer, activiteiten en meer. Lees 
meer... 

 

En verder...  

• Formuleert gemeente Oude IJsselstreek haar visie op gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. 

• Kiest Leiden een visie om het stadhuis duurzamer en toekomstbestendig te maken. 

• Neemt de gemeente Zundert (NB) het beheer van camping Fort Oranje over. 

• Steekt Rotterdam 60 miljoen euro extra in het opknappen van schoolgebouwen. 

• Komt de ontwikkeling van IKC’s in Roosendaal (NB) niet van de grond, geeft IKC De Twijn in 
Alblasserdam (ZH) een kijkje in haar werkwijze en mag IKC Padbroek in Cuijk (NB) komend 
schooljaar open. 

• Wil Arnhem op korte termijn een nieuw basisschoolgebouw bouwen in Schuytgraaf. 

• Vereist volgens Fakton toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed een strategische 
portefeuillesturing. 

• Komt partner HEVO met een overzichtelijk stappenplan voor duurzame renovatie. 

• Ging de BNG Bank in Goes (ZL) in gesprek over potentiële besparende maatregelen bij 
maatschappelijk vastgoed. 

• Moet GGD-gebouw in Geldrop (NB) behouden blijven, vindt de Henri van Abbe Stichting. 

• Worden binnenkort herbestemmingsscenario’s van de Marinierskazerne in Doorn gepresenteerd. 

• Is er zorg over buurtcentra in de stad Groningen, na onrust in buurtcentrum Poortershoes. 

• Probeert Arnhemse wijk van een sportcentrum een wijkcentrum te maken. 

• Gaat MFC de Spil in Gasselnijterveen (DR) naar finale verkiezing ‘dorpshuis van het jaar’. 
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• Is MFC Het Rietveld in Nagele (FL) voorzien van 160 zonnepanelen. 

• Is er pas op de plaats gemaakt rond dorpshuis Son (NB), na aanhoudende kritiek op nieuw MFA. 

• Wordt Nispense kerk (NB) verbouwd tot MFA met o.a. de activiteiten van dorpshuis Nisipa. 

• Adviseert partner Metafoor over gemeentelijk vastgoedbeheer: zelf doen of uitbesteden? 

• Voorkom je bouwdrama’s niet met slechts een goed contract, stelt bouwadvocaat Arent van 
Wassenaer. 

• Viert zwembad Kessel in Venlo (LI) haar 50-jarig bestaan. 

• Gaat gemeente Deurne (NB) de plannen voor een gymzaal opnieuw onder de loep nemen. 

In de agenda 

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

• 29 juni: Onderhoudscontracten op tafel (in Amersfoort)  

• 6 juli: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (in Amsterdam) 

• 6 september: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Haarlem)  

• 7 september: Evaluatie pilot RodeKersen (in Olst)  

• 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) 

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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