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Hoge dynamiek publiek vastgoed
Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat de publieke sector
logischer handelt bij leegstand en sneller vernieuwt, dan de
commerciële sector. Alle commerciële sectoren groeien, maar bij
scholen, sport en bijeenkomstfuncties is een afname of
stabilisatie te zien. Er wordt nog steeds gebouwd, maar ook
meer aan de voorraad onttrokken. Lees meer...
Vastgoed van waarde
‘Je kunt maatschappelijk rendement niet berekenen, dat bepaal
je aan de hand van gesprekken’, zegt Jantine Kriens, voorzitter
van de directieraad van de VNG, in gesprek met
Bouwstenen. Flexibiliteit, meebewegen met maatschappelijke
ontwikkelingen en duiden wat gaande is in de maatschappij. Dat
zijn de punten die Jantine Kriens ons mee wil geven. Lees
meer...
Professionalisering noodzakelijk
'Onderwijs en het beheer van de gebouwen zijn zo complex aan
het worden, dat kleine scholen het niet in hun eentje kunnen
redden. Professionalisering en samenwerking zijn absoluut
noodzakelijk.' Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PORaad, in een interview met Bouwstenen. Lees meer...
Wie is Daniel White?
Onze vaste tekenaar Daniel White is getransformeerd tot
directeur van de Stichting Maatschappelijke Makerspace en bezig
een openbare werkplaats op te zetten in een kansarme
Rotterdamse buurt. Ondanks de drukte van zijn nieuwe baan
komt hij 3 december toch tekenen. En daar zijn we heel blij
mee! Lees meer...
En verder...






Kijkt Weesp opnieuw naar het eigen vastgoed; de vorige nota sneuvelde.
Heeft de VNG flinke kritiek op de harmonisatieplannen voor peuterspeelzalen
en kinderopvang.
Blijkt uit Aedes-benchmarkcijfers dat het huurdersoordeel bij corporaties is
gestegen en dat corporaties hun beïnvloedbare bedrijfslasten verlaagden met
5%.
Onderzoekt de Algemene Rekenkamer het vastgoedmanagement van zes
Nederlandse universiteiten.
Heeft Bouwstenen-partner HEVO een renovatiegids schoolgebouwen primair
onderwijs uitgebracht.










Als schoolbestuur meebetalen aan de bouw van een nieuwe school; mag dat?
Wil minister Bussemaker grote MBO’s opsplitsen in kleinere mbo-colleges.
Reageert staatssecretaris Dekker op de initiatiefnota van Straus: meer
aandacht voor krimp in VO.
Wint een Brede School uit Losser (OV) de Twentse Duurzaamheidsprijs.
Maakt Enschede afspraken met scholen om leegstand tegen te gaan en
worden in Amsterdam een voormalige school en woonzorgcentrum ingezet
voor noodopvang.
In vier stappen naar open data met de Handreiking Open Data van BZK.
Is vanaf 1 januari 2016 de Digitale kadastrale kaart als open data beschikbaar
voor iedereen.
Drie trends die de vastgoedwereld zullen transformeren.

Onze Najaarsbijeenkomst is al aanstaande donderdag. Op de speciale
website vindt u meer informatie en de laatste mogelijkheid om u aan te
melden. We zien u graag!

Ook meedoen?
Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties.
Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En
natuurlijk veel leuker.
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, Alkmaar, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer,
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen,
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek
Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie
BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten,
Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, Westland, WOM
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 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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