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Samenwerking rond renovatie
In Zoetermeer werken gemeente en schoolbesturen in goede
harmonie samen aan de schoolgebouwen, ook als het gaat om
renovatie. Er is strategisch overleg, onderhoud en renovatie zijn
goed geregeld en er is een fonds voor investeringen.
Betrokkenen leggen uit hoe ze het doen. Lees meer...
Liever commercieel
Als het enigszins mogelijk is labelen corporaties maatschappelijk
vastgoed liever als commercieel dan als vastgoed van algemeen
belang, blijkt uit een gesprek met tien grote woningcorporaties.
Zij hebben eerder last dan gemak van een DAEB-label. Lees
meer...
Snel schakelen voor vluchtelingen
Er wachten nog zo'n 16.000 statushouders op een woning en er
ligt nog voor miljoenen euro's aan subsidie op de plank om
woonruimte voor hen te realiseren in leegstaand
(maatschappelijk) vastgoed. Snel transformeren en huisvesten
stuit op praktische bezwaren. Vier projecten laten zien hoe het
wel kan. Lees meer...
In de agenda: 1 december 2016
Nog precies één week te gaan tot de Najaarsbijeenkomst! Het
hele programma is rond, inclusief cabaretier en borrel achteraf.
Het is tenslotte ook een feestje. Er komen zo'n 275 gasten van
gemeenten, onderwijs, zorg, sociaal werk en bureaus hun kennis
delen. We hopen dat ook u erbij bent. Aanmelden kan nog!
En verder ...







Een warm welkom aan twee nieuwe partners: scholenstichting KPO
Roosendaal en het Kadaster!
Wil Rotterdam vaker prijsvragen organiseren om eigen vastgoed van de hand
te doen.
Is het superduurzame Center Court gebouw op de Brightlands campus in
Geleen geopend.
Geven Provinciale Staten groen licht voor Programma Brabantse Aanpak
Leegstand.
Is er hoop voor vervallen Rijksmonument Hoeve Klinkenberg te Rothem (LI).
Nieuwe MFA Ligne in het centrum van Sittard; hogeschool, filmhuis en
museum in één.






Zoekt IJzendijke (ZE) niet meer naar nieuw MFC, maar wordt ingezet op
opknappen van bestaand Jeugdgebouw.
Hebben VNG en Opnieuw Thuis een handreiking gemaakt voor het delen van
woningen.
Vond in Amsterdam de conferentie over vluchtelingenhuisvesting plaats.
Een paar mooie vacatures/klussen, o.a. bij gemeente Oss
(vastgoedmanagement), gemeente Den Haag (projectleider duurzaamheid)
en bij een gemeente in Zuid-Nederland (vastgoedbeleid met kennis van
spelregels).

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! Aanmelden kan nog (net)

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, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO
Roosendaal, 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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