
 

 
 

 

Waardevol meetmoment voor Zeist  

 

Het invullen van de VNG/Bouwstenen-enquête was voor de 

gemeente Zeist een waardevol meetmoment. Goed om straks ook 

met andere gemeenten te kunnen vergelijken, zeggen Hans de Groot 

en Martin Lekkerkerker van de afdeling Vastgoed. Een aanmoediging 

om mee te doen. Lees meer... 
 

School van de Toekomst  

 

De gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de 

School van de Toekomst. Hoe leren kinderen tot 17 jaar (primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs) in 2030? Doe mee en maak 

kans op een driedaagse inspiratietour door Nederland. Lees 

meer... 
 

De toekomst van zorgvastgoed  

 

Gemeenten kijken door het scheiden van wonen en zorg, in 

combinatie met de decentralisatie van zorgtaken naar de Wmo, 

anders naar het gebruik van zorgvastgoed, analyseert Ellen Olde 

Bijvank.  "We blijven langer thuis wonen, waardoor de bezetting 

van zorgvastgoed, zoals verzorgingstehuizen, minder 

wordt." Lees meer... 
 

Trendbreuk in vastgoedsturing  

 

Nederlandse gemeenten met leegstaand vastgoed in de 

portefeuille kiezen niet meer automatisch voor verkoop. 

Leegstaande panden worden steeds vaker gebruikt voor andere 

maatschappelijke doelen en initiatieven. Zoals in Apeldoorn, waar 

kansrijke maatschappelijke initiatieven dankzij de Aankoop- 

compensatie zo'n leegstaand pand kunnen kopen. Lees meer... 
 

Voor in de agenda  

De eerstvolgende bijeenkomsten van Bouwstenen (iedereen welkom) zijn: 

• 26 juni: Onderhoudscontracten en verduurzaming  

• 27 juni: Wonen in school, kerk of bieb  

• 04 juli : Slim en duurzaam gebouwbeheer 

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen 

en vastgoed vindt u op onze website. 
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En verder...  

• Bouwstenen verwelkomt provincie Noord-Brabant als nieuwe partner 

• Verbouwing stadhuis Apeldoorn (GLD) stap dichterbij 

• Na de zomer duidelijkheid over toekomst Helmondse musea (NB) 

• Sporthal Groot Ammers (ZH) wordt energieneutraal 

• Arnhem (GLD) ziet toekomst in burgerinitiatief Coehoorn Centraal 

• Zorgen om toekomst theater Veenendaal (UT) 

• Geldrop-Mierlo (NB) trekt achttien miljoen euro uit voor nieuw duurzaam 

schoolgebouw 

• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Steenwijkerland (OV) kost 81 miljoen 

euro 

• Integraal KindCentrum Passewaaij (GLD) uiterlijk begin 2020 opgeleverd 

• Kapelle (ZLD) heeft moeite met vinden bouwer nieuw sportcentrum met 

zwembad 

• Energieneutraal gemeentehuis Leusden (UT) opgeleverd 

• Snelle oplevering nieuw gebouw Fontys Hogescholen in Helmond (NB) 

• Definitief ontwerp kindcentrum in Utrecht bekend 

• Verduurzaming vastgoed volop in de schijnwerpers tijdens PROVADA 

• Realisatie nieuwe multifunctionele accommodatie in Zuidwolde (DR) kost elf 

miljoen euro 

• Nieuwe multifunctionele accommodatie in Batenburg (GLD) in 2020 open 

• Bouwstop dreigt voor filmtheater Deventer (OV) 

• Kunstenaars kritisch over verkoop cultuurpand door Gemeentelijk Vastgoed 

Amsterdam 

• Opknapbeurt nodig voor Stedelijk Museum Schiedam (ZH) 

Meedoen?  

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed 

kunnen bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak 

gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 

 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mailtje 

aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw e-

mailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd. 
 

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, Axxerion, BAM 
facilitymanagment, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, 
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, 
Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, 
HEVO, Hilversum, Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility 
Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, 
LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-
Brabant, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua 
Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, 
Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Tilburg, Twynstra 
Gudde, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille 
Donker advocaten, Woonwaard, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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