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Transparantie: niet mis te verstane opdracht
Belangrijke les om vastgoedmissers in de publieke sector te
voorkomen; transparantie. Een niet mis te verstane opdracht
aan eigenlijk iedereen. Dat is één van de conclusies tijdens de
bijeenkomst op 27 mei 2015 over vastgoedmissers, naar
aanleiding van het boek van Miro Lucassen. Het klinkt simpel,
maar is niet eenvoudig. Lees meer...
Vijf trends in het landelijk gebied
De VNG heeft de trends voor het landelijk gebied in kaart laten
brengen. De trends zijn voor alle gemeenten relevant; ook voor
steden. Stad en land zijn immers afhankelijk van elkaar. Een
samenvatting vanuit voorzieningen en maatschappelijk vastgoed
bezien. Lees meer...
Wethouder Utrecht trots op makelpunten
Makelpunt Utrecht bestaat sinds 1 januari 2010. Wethouder
Paulus Jansen is er trots op dat er in navolging van Utrecht nu
17 Makelpunten in het land online zijn. Dergelijke makelpunten
hebben duidelijk meerwaarde, zo geeft hij aan. Lees meer...
'De Etalage' staat online
Op veler verzoek staat de publicatie 'Maatschappelijk Vastgoed
in de Etalage’ online op de website van Bouwstenen. Zicht op en
inspiratie rond de overmaat, vanuit verschillende perspectieven;
ontwikkelingen, ideeën, oplossingsrichtingen en
instrumenten. En vanaf nu dus volop te delen. Lees meer...
En verder...






Een heel hartelijk welkom aan VGPO Accretio als nieuwe partner van
Bouwstenen!
De spelregels rond onderhoud (technisch beheer) staan op de site; klaar om
verbeterd te worden.
Concludeert de Atlas voor gemeenten dat de monumentale stad in trek is. Er
is ook oog voor monumenten in diverse provinciale coalitieakkoorden, o.a. in
die van Noord Holland
Slaat de regio Utrecht de handen ineen voor duurzame scholen (prijswinnende
aanpak) en worden er in de gemeente Utrecht stadsgesprekken rond energie
gevoerd.
Stelt Amsterdam via tender € 3 miljoen beschikbaar voor duurzame

















initiatieven en wil Groningen € 4,9 miljoen beschikbaar stellen voor
energiebesparing in gemeentelijke gebouwen.
Een informatief verhaal over verduurzaming van het dak en glas-in-lood
ramen waarmee elektriciteit kan worden opgeladen.
Stelt Frankrijk groene daken voor nieuwbouw verplicht en is de eerste
verticale stadsmoestuin in Nederland een feit.
Tips en inspiratie voor energiecoöperaties.
Zet de SER de feiten op een rij voor mogelijkheden van zonne-energie in
Nederland.
Bracht Aedes-Actiz de risico’s van zorgvastgoed in beeld; zo dreigt er 3
miljoen m² leegstand.
Wordt de website ZOGO.nl een landelijk platform voor vraag en aanbod van
zorgvastgoed.
Verzoekt de provincie Gelderland gemeenten minder te bouwen en
bouwplannen aan te passen.
Sluiten nog dertig basisscholen in Drenthe als gevolg van krimp en is minister
Blok tegen meer krimpregio’s.
Dromen schoolkinderen mee over leegstand en herbestemmen.
Wordt Friese kerk luxe vakantiewoning.
Wint De Transformatie de Willem Diehlprijs 2015 voor beste herbestemming
in Arnhem.
Een terugblik op het Momentum Herbestemming en Transformatie.
Wil ingenieur-architect Veerle Follens burgers van onderuit laten meedenken
over maatschappelijk verantwoord vastgoed.
Zijn er wederom nieuwe MFA’s geopend, nu in Schoonhoven en Lelystad.
Laten Bouwstenen-partners QuaWonen en Arcadis zien dat slim exploiteren
vijftien procent in de kosten kan schelen.

In de agenda (wellicht iets voor u?)
Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen
Bouwstenen gaan we aan de slag met:







5 juni; Waarde-zaken - vermogen en taxaties (Chefs Vastgoed)
8 juni; Beeldtaal in MFA-ondernemingen (open voor belangstellenden)
9 juni; Verder met wegwerken overmaat (Wegwerken Overmaat)
10 juni; Fundamentals van de exploitatie - kaartverkoop (voor kennismakers
Vaklui)
12 juni; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen (eerste uit
serie van drie)
18 juni; Verduurzamen via EPA en gedeeld belang (Verduurzamen)

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde
partnerbijdrage voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke
organisaties.
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, bbn, Bergen op Zoom, BMC,
Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, 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, M3V, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta

Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, RO groep, 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, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen?
Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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