14 januari 2014
Meer zonnedaken
Natuur en Milieu heeft een actie om scholen aan zonnestroom te helpen.
Er zijn steeds meer van dit soort initiatieven, waarbij (in coöperatief
verband) zonnepanelen op daken worden geplaatst. Maatschappelijk
vastgoed heeft meer dak dan winkels en kantoren bij elkaar. Soms nemen
buurtbewoners het initiatief. Lees meer ...
Publicatie Kiezen én Delen online
De Bouwstenen-publicatie ‘Kiezen én Delen’, over huisvestingsconcepten
voor kinderopvang en onderwijs, is nu ook digitaal beschikbaar. De
publicatie is bedoeld om het gesprek tussen scholen en
kinderopvangorganisaties over hun huisvesting te voeden. Het schets een
palet aan mogelijkheden voor stad en platteland. Lees meer...
Zelfredzame ouders vangen bot
Zelfredzame ouders in kleine kernen die 'hun' school open willen houden
door het oprichten van een scholencoöperatie, vangen bot bij
staatssecretaris Dekker. Hij omarmt het plan vooralsnog niet en geeft aan
dat dergelijke plannen lokaal door gemeente en schoolbesturen
ondersteund moeten worden. Maar daar ligt nu vaak net het probleem.
Lees meer...
En verder...

















Hebben Gouda en Rienks Bouwmanagement zich als partner bij Bouwstenen
aangesloten, welkom!
Zijn we lekker van start gegaan met de uitvoering van de Agenda Maatschappelijk
Vastgoed 2014
Gaat de gemeente Ede haar vastgoedbeleid professioneel aanpakken
Staat de masterscriptie over strategische portefeuillesturing van Marjolein Gijselaers op
de site
Heeft Groningen de primeur met het meest duurzame overheidsgebouw
Schrapt de Provincie Utrecht de helft van de nieuwbouwprojecten in kantoorhuisvesting
Gaat de Provincie Overijssel gemeenten helpen met de tekorten in hun grondbedrijf
Vindt de PO-Raad het tijd voor een nieuw stelsel onderwijshuisvesting
Heeft de gemeente Utrecht de afgelopen tien jaar zo’n 200 scholen vernieuwd of
verbouwd en staat de voortgangsrapportage hiervan op onze website
Is de kwaliteit van de onderwijshuisvesting niet doorslaggevend bij de schoolkeuze van
ouders
Zijn er in Breda plannen voor een nieuwe eigendomsstructuur voor schoolgebouwen
Zet de gemeente Velsen haar middelen voor onderwijshuisvesting effectief en efficiënt
in, aldus de rekenkamercommissie
Blijft de gemeente Barneveld investeren in onderwijshuisvesting
Zijn op 1 januari 2014 22 scholen gestart met de realisatie van een Gezond Schoolplein
Hebben kleine scholen in Gelderland zich gebundeld in een coöperatie
Pleit het Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen ervoor de regels aan te passen als

de zorg wordt neergelegd bij de burger(collectieven)
In de agenda
De agenda voor het nieuwe jaar begint weer goed vol te lopen. Een greep uit de
bijeenkomsten:







15 januari; Herbestemde schoolgebouwen in Amsterdam (Amsterdam en HvA)
21 januari; Inspiratiebijeenkomst scheiden wonen en zorg, verhuur en samenwerking
(Atrivé)
23 januari; Het leerwerkbedrijf binnen de MFA (MFA-ondernemers)
30 januari; Visie op maatschappelijke voorzieningen en vastgoed (bbn adviseurs)
4 februari; Seminar Marktintroductie nieuwe NEN-normering (Twynstra Gudde)
14 februari; Leegstand en hoe nu verder? (Chefs Vastgoed)

Voor het laatste nieuws; volg ons op Twitter of word lid van onze LinkedIn-groep!

