Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

24 november 2015
De slag om het onderwijs in Kats
Op verzoek van Bouwstenen schreef Vincent Thunnissen van de
gemeente Apeldoorn een bijdrage over kleine scholen, de plek
van het onderwijs en de kamerbrieven van staatssecretaris
Dekker. In tijden van krimp moet je innovatief zijn. U kunt
hierover met hem en Gertjan van Midden van de PO-Raad in
gesprek op 3 december a.s. Lees meer...
Uiteenlopende huurprijzen
Gemeenten hanteren uiteenlopende methoden voor het
berekenen van de kostprijsdekkende huur; de vierkante
meterprijs van eenzelfde gebouw kan tientallen euro’s
verschillen. Dat blijkt uit onderzoek dat gemeenten in
Bouwstenenverband hebben uitgevoerd. Hoe wordt de
kostprijsdekkende huur berekend? Lees meer...
De boel op orde; hoe doe je dat?
Professioneel vastgoedmanagement bij gemeenten, corporaties,
onderwijs en zorg kan niet zonder adequate informatie en goede
afspraken. Maar hoe krijg en houd je de boel op orde? De
gemeente Alphen, onderwijsorganisatie BCOU en
woonzorgorganisaties delen hun ervaringen. Goede
samenwerking is essentieel; tussen mensen èn systemen. Lees
meer...
Presentatie nieuwe benchmark
Gemeenten presenteren de opvolger van de IPD-benchmark;
eenvoudiger, aantrekkelijker en meer dan alleen een
economische vergelijking. Bedoeld om sturingsinformatie te
genereren voor bestuur en management (intelligentie),
belanghouders te informeren (transparantie) en te tonen dat de
gemeente 'in control' is. Deelnemers willen vooral ook van
elkaar leren. Lees meer...
En verder...





Besteedt Nijmegen het beheer en onderhoud van 500 gemeentelijke objecten
uit, waaronder monumenten, buurthuizen en het stadhuis.
Vragen dorpen, bedrijven en gemeenten in Leeuwarden om minder regels en
meer mogelijkheden voor de aanpak van krimp.
Slepen twee scholen elkaar voor rechter om het vorderen van ruimte.
Houden schoolbesturen bedreigde dorpsscholen liever zelf open,
inventariseerde de Volkskrant.



















Een voorstel voor het breder mogelijk maken van onderwijs op een andere
locatie, door staatssecretaris Dekker van OCW.
De ontwerpopgave voor een school, in deze tijd van krimpende budgetten:
het alleskunner schoolgebouw.
Spraken 70 corporatie- en zorgbestuurders over de kansen voor
woonzorgvastgoed.
Zoekt Woerden een architect voor de duurzame renovatie van het stadhuis en
worden in Zeist 100 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger gemaakt.
Komen er via een energiecoöperatie zonnepanelen op het dak van het IJburg
College in Amsterdam.
Staat in Almere-Buiten een voormalig schoolgebouw te koop via het
Makelpunt en wordt een nieuwe invulling gezocht voor een ziekenhuis in
Apeldoorn.
Beschikbare informatie over transformatie van leegstaande panden handig op
een rij.
Bericht VNG Magazine dat nieuwe bouwlocaties nodig zijn door
bevolkingsgroei; maar hoe zit het met herbestemming en verduurzamen?
Zegt de Maastrichtse raad ‘ja’ tegen herbestemming van het Eiffelgebouw tot
Student Hotel, onderdak voor 32 verenigingen in het oude gemeentehuis van
Wieringermeer en plannen voor een sportaccommodatie in een kerk in
Neerkant (LI).
Maken leegstaande kerken in Ierland gewoon deel uit van het landschap.
Neemt de gemeente Leusden tijdelijk haar intrek in het waterschapshuis;
waarom niet ook definitief, gezien de kantorenleegstand?
Zetten actieve buurtmoeders zelf een buurthuis op in het Lijnbaangebied in
Dordrecht.
“De WMO is een kans, die moet je als buurthuis grijpen”, vindt voorzitter
Hans van Baal van buurthuis De Pracht in Aalst (BR).
Is Nathalie Boerebach van Aedes hoopvol, dankzij een reeks initiatieven om
woonruimte te creëren voor vergunninghouders.
Deed NSOB onderzoek naar de publieke waarde(n) van open data.
Welk informatiesysteem gebruikt u voor vastgoed- en/of facility
management? Laat ons uw ervaring weten.

Onze Najaarsbijeenkomst komt snel dichterbij. Op de speciale website vindt
u meer informatie; u kunt zich nog aanmelden. 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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