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Herbestemmen lege school op uitnodiging
Tot 1 december 2016 mogen inwoners van de wijk Tichelkam in
Borne kiezen welke invulling ze graag zien voor de locatie van
een leegstaande school; nieuwbouw of transformatie. De vier
opties waaruit ze kunnen kiezen zijn tot stand gekomen op basis
van een open inschrijving en een zorgvuldige selectieprocedure,
met duurzaamheid als één van de criteria. Lees meer...
Indicatoren en methoden om te meten
De gemeente Utrecht heeft een set indicatoren en methoden om
te meten of buurthuizen bijdragen aan de gestelde
maatschappelijke doelen. De aanpak is beslist geen
gemeengoed, maar als het aan de betrokkenen ligt wel een
mooie basis voor doorontwikkeling; samen met anderen en
wellicht ook voor onderwijs, sport, zorg, enzovoort. Lees meer...
Professioneel vastgoedmanagement
Afgelopen jaar hebben ruim 50 Bouwstenen-partners
meegewerkt aan het formuleren van spelregels die door
gemeenten kunnen worden gebruikt als referentie voor het
gemeentelijk vastgoedmanagement. De spelregels sluiten aan
bij de gemeentelijke praktijk en begrotings- en
verantwoordingsmethodiek; klaar voor de volgende stap. Lees
meer...
In de agenda: Najaarsbijeenkomst
Op 1 december a.s. hebben we onze Najaarsbijeenkomst met
een mooi programma voor gemeenten, onderwijs, zorg en
sociaal werk, gericht op (toekomstige) samenwerking rond
voorzieningen en vastgoed. Er zijn sessies over sturing,
informatie, transformatie, onderhoud, verduurzamen,
samenwerking en afspraken en er is een uitgebreide
Kennismarkt. We hopen dat u erbij bent en zien uw aanmelding
graag tegemoet!
En verder ...




Een warm welkom aan onze nieuwe partners AAFM Facility Management en
Helix!
Start Eindhoven een duurzame, innovatieve renovatie van gemeentelijke
gebouwen in het stadshart.
Is een opvallende huurconstructie voor het Staffhorstpand aan de Utrechtse





Vredenburg bedacht.
Kan de Arnhemse koepelgevangenis weer in de verkoop, als duidelijk wordt
wanneer het COA er definitief uitgaat.
Kunnen asielzoekers in hun eigen ruimte voorzien door dit zelf te bouwen.
De weekvideo van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, over de
avond- en weekendactiviteiten op de werkplek van Bouwstenen.

Ook meedoen?
Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
Hopelijk tot ziens op donderdag 1 december 2016!

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom,
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag,
Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat,
Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helix, 's
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Kerkrade, KIEN Facility Management, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V,
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss,
Penta Rho, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden,
Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker
advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 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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