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Gelderland geïnventariseerd
Recent heeft het Kadaster in opdracht van de Provincie
Gelderland onderzoek gedaan naar de omvang van het
maatschappelijk vastgoed in Gelderland. Deze omvang is
aanzienlijk en de aandacht ervoor neemt toe; het onderzoek
beoogt de discussie over de toekomst van dit vastgoed met
cijfers te voeden. Lees meer...
Tijdelijke hotspot in Nijmegen
Waar eerst de producten van Honig werden gefabriceerd, kun je
nu tijdelijk genieten van eten, drinken, sport en creativiteit.
Makelpunt Nijmegen speelde een bemiddelende rol bij deze
tijdelijke transformatie, succesvol doordat iedereen uit zijn
comfortzone durfde te stappen. Lees meer...
Nieuwe focus info-management
Informatiemanagement is essentieel in de uitvoering van
vastgoed- en facility management, maar in de praktijk is niet
altijd helder wie voor welke informatie verantwoordelijk is.
Bouwstenen speelt hierop in met activiteiten om het
informatiemanagement naar een hoger peil te brengen. Lees
meer...
Voorsorteren op 2030
Door ontwikkelingen in de ICT, de bouw en financiering zal het
zorglandschap komende jaren ingrijpend veranderen. Ellen Olde
Bijvank zet een paar van die ontwikkelingen voor ons op een
rijtje. Lees meer...
En verder ...








Een warm welkom aan Plandatis als kersverse partner van Bouwstenen!
Wil Middelburg er geen nieuwe gebouwen meer bij, maar haar vastgoed juist
afbouwen.
Filmpje! Drie gemeenten vertellen hoe zij omgaan met maatschappelijk
vastgoed.
Is een brug naar beneden gevallen in Amersfoorts zwembad; gelukkig geen
gewonden.
Komen er openbare verhoren in fraudezaak rond voormalig Rotterdams
poppodium Waterfront.
Sluiten Nuenen en woningcorporatie Helpt Elkander een complexe deal rond
veel maatschappelijk vastgoed.
Bevat de nieuwe Bouwagenda o.a. een plan om scholen gezond te maken.


















Pleit Taskforce voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs.
Zijn er door de VNG fouten hersteld in de normbedragen voor
onderwijshuisvesting 2017.
Gaan twee grote scholengroepen voor speciaal onderwijs in Oost-Nederland
fuseren, zodat kleine locaties overeind blijven.
Moeten minder goede verpleeghuizen volgens de Nederlandse Zorgautoriteit
eerst hun management en gebouwen hervormen, voordat er extra wordt
geïnvesteerd.
Brengt de Woonzorgatlas Fryslân Fries zorgvastgoed beter in beeld.
Zit Bouwstenen - in de persoon van Ingrid de Moel - aan tafel bij de
Duurzame 50.
Te koop: het oude Tivoli, Rijksmonument aan de Oudegracht in Utrecht.
Zijn bewoners volgens Trouw niet altijd gebaat bij een ‘buurt in opkomst’.
Wil gemeente Amersfoort wijkcentrum Het Klokhuis helpen na lagere subsidie.
Waarderingssubsidies voor drie Woenselse buurtinitiatieven.
Is er een oplossing in de maak voor betere toegang tot wijkcentrum De Vleer
in Etten-Leur.
Wordt nieuwe naam voor MFA in Dongen via een peiling bepaald, wat voor
commotie zorgt in de lokale politiek.
Uiten ouders kritiek op het plan voor MFA Maarn, zijn er concrete ideeën over
de toekomst van MFA De Huif in St. Michielsgestel, richten basisscholen,
kinderopvang en bibliotheek hun MFA in Dussen (NB) in, wil de PvdA
opheldering rond wijkruimte in MFA De Akkers in Heerenveen en staan sport,
spel en cultuur straks centraal in MFA Renkum.
Kan gestemd worden op een nieuwe Bouwstenen-poll; over voldoen aan
wettelijke regels.
Hebben we sinds vorige week twee nieuwe collega’s als versterking bij
Bouwstenen; welkom Michel en Eline!

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten
(voorzien van *):











12 april: Gewenste prestatie en de nieuwe NEN 2767 (Onderhoud)
11 mei: Wet Markt en Overheid (Juridische Zaken)
11 mei: Financiële ambities bij verduurzamen (Financiële Experts)
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
19 mei: Vastgoedmanagement in ontwikkeling, met quick scan (gratis) *
8 juni: Nieuwe generatie IHP's (Vastgoedmanagement, regio Noord-Oost)
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)
15 juni: Organisatie en beheer MFA's (Vastgoedmanagement, regio ZuidWest)
27 juni: Nieuwe generatie IHP's (Vastgoedmanagement, regio Zuid-Oost)
30 juni: Nieuwe generatie IHP's (Vastgoedmanagement, regio Noord-West)

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!
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, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft,
Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda,
Greenspread, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst
aan de Maas, Houten, Instituut VGM, 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, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit,
Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen,
Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille
Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer,
Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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