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Provincies meer oog voor leegstand
Provincies krijgen, naast winkels en kantoren, ook steeds meer
aandacht voor de overmaat in maatschappelijk vastgoed. Dat
blijkt uit een rondgang van Bouwstenen. Momenteel spelen ze
daarin (nog) een beperkte rol. Een greep uit de
leegstandsaanpak bij provincies. Lees meer...
Transitie; niets nieuws onder de zon
De transitie van rijkstaken is in plattelandsgemeenten minder
ingewikkeld dan in stedelijke gebieden, zeggen twee wethouders
van de gemeente Barneveld in gesprek met Bouwstenen. "Vertel
eens wat nieuws", zei een bewoner toen de gemeente de
plannen toelichtte. Lees meer...
Recensie: Rekenen op herbestemming
Rekenen op herbestemming is de titel van het boek van Sander
Gelinck en Frank Strolenberg. Thomas Vernooy las het boek en
schreef er een recensie over voor de achterban van
Bouwstenen. De voorbeelden laten zien dat slimme
samenwerking tussen eigenaar en gebruiker herbestemming
zeker kan lonen. Lees meer...
En verder...














Heten we Stimuland van harte welkom als nieuwe partner van Bouwstenen!
Willen steeds meer gemeenten van hun vastgoed af, waaronder
Katwijk, Tilburg en Enschede.
Heeft de verkoop van overtollig vastgoed het Rijk vorig jaar 125 miljoen euro
opgeleverd.
Wil het Centraal Fonds Volkshuisvesting dat corporaties uitgaan van de
marktwaarde van hun vastgoed.
Wordt de overgangsregeling rond overheveling buitenonderhoud eind januari
verwacht.
Is er een nieuw Programma van Eisen voor ver- of nieuwbouw Frisse Scholen
en voldoet de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman aan de eisen, klasse
A en B.
Zijn scholen de dupe van politieke crisis in Montfoort.
Hangt het voortbestaan van ROC Leiden af van huisvestingskosten.
Is ook in Dongen de ontwikkeling van een MFA zorgenkind.
Inspiratie: een duurzame MFA (nieuw weliswaar, maar toch).
Gaat Makelpunt Oss al richting de 100 verhuur-locaties.
Een voorbeeld van ontbinding van een prestatiecontract.
Is in Almere een buurthuis van zandzakken geopend.












Gaat Deventer vanaf 2016 (iets minder) bezuinigen op buurtvoorzieningen.
Zes voorbeelden van verduurzaming van Brabants gemeentelijk vastgoed.
Heeft de gemeente Leeuwarden nog volop historische panden in gebruik.
Worden voormalige MAVO’s in Vlissingen wellicht getransformeerd tot o.a.
studentenwoningen.
Strijden 40 zorghuizen tot 21 maart wie het meeste energie heeft bespaard.
Is Marnix Norder voor structurele afspraken over langer zelfstandig wonen.
Hebben gemeenten extra reserves aangelegd voor hun nieuwe taken rond
zorg.
Een voorzet van Aedes-Actiz over de invulling van de ‘plint‘ van het
verzorgingshuis.
Lanceert Acties de zorgobligatie voor o.a. vastgoed.
Stagneert wijzigen stelsel nieuwbouw in de zorg.

In de agenda
In de agenda weer mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. De Bouwstenenhighlights:










3 februari; MFA als sociale onderneming (MFA-ondernemers)
6 februari; Risicomanagement vastgoedportefeuille (Vastgoedprofessionals)
13 februari; De drie D's en vastgoed (Chefs Vastgoed)
11 maart; Vaklui in Vastgoed
12 maart; Financiële experts
16 maart; Wethoudersbijeenkomst rond vastgoed - bestuurlijke houvast en
instrumentarium
23 maart; Wethoudersbijeenkomst rond (overmaat) vastgoed - leegstand en
transformatie
25 maart; Benchmark en bestemmingsplannen (Makelpunten)
25 en 31 maart; Canvassen met brede scholen, zorgvoorzieningen en MFA's

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
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, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom,
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen
Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs,
Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, M3V, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta
Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam,
RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht,
VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland,
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen?
Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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