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12 juni 2014
Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014
De najaarsbijeenkomst van het Bouwstenen-platform vindt dit
jaar plaats op donderdag 4 december. Het thema is ‘Stap voor
stap’, met alle ontwikkelingen is het de uitdaging om met kleine
stappen grote veranderingen te faciliteren. En we organiseren
het dit jaar samen met Schoolfacilities. Lees meer...
Te complex voor snelle financiering
De nieuw op te richten investeringsinstelling moet het
aantrekkelijker maken om bouwprojecten in onderwijs en zorg
te financieren. Voor het onderwijs is het tot nog toe niet gelukt
iets dergelijks van de grond te krijgen. Het is de vraag of er nu
wel en op korte termijn goede financieringsarrangementen
komen voor de transformatie- en vervangingsopgave. Lees
meer...
Meer maatwerk onderwijs mogelijk
Er komt meer ruimte om het onderwijs (in krimpgebieden) goed
en toegankelijk te houden, zo schrijft staatssecretaris Dekker
aan de Tweede Kamer. Bevlogen schoolbesturen willen die
ruimte ook, bleek tijdens hun conferentie op 6 juni 2014. Een
stap in de goede richting. Lees meer...
En verder...










Blijken gemeenten aanzienlijk ambitieuzer met energiebesparing dan de
Rijksoverheid.
Artikel in Binnenlands Bestuur over vastgoedmanagement in Almere
Heeft Maastricht haar vastgoedaanbod op de kaart gezet.
Stort Assen geld voor verbeteren binnenklimaat scholen terug.
Krijgt het Wellant college groene huisvesting voor hun groene onderwijs.
Investeert de gemeente Rotterdam 50 miljoen in betere schoolgebouwen.
Betalen kinderopvangbedrijven in Helmond geen huur bij gebruik leegstaande
klaslokalen.
Is Fort Everdingen te koop; 23 gebouwen/12 ha wachten op een creatieve
invulling.
Willen omwonenden graag aan de slag met het voormalige Sportfondsenbad
in Schiedam.

In de agenda
Op de agenda staan weer volop bijeenkomsten en cursussen van diverse
organisaties. Hieronder de Bouwstenen-highlights:


13 juni; Dagbesteding, werktoeleiding en buurtvoorzieningenen (openbaar en






met medewerking van diverse corporaties)
19 juni; Tools Vastgoedmanagement - in één middag inzicht in de
mogelijkheden van 40 vastgoedmanagementsystemen, plus
gebruikservaringen (openbaar, partners en partnerrelaties gratis)
26 juni; Commercieel vastgoedmanagement - wat kunnen gemeenten leren
van commerciële vastgoedmanagementbureaus (voor netwerk en
kennismakers).
27 juni; Professioneel leegstandsbeheer (voor netwerk en kennismakers)
2 juli; Sociale horeca (openbaar)

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u
partner kunt worden.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en via onze LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag,
Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax,
Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden,
Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan,
Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, VerlaatUden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere,
Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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