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Instrumentenkoffer leegstand
Tijdens een kennismarkt op 3 april 2017 presenteerden zeven
Achterhoekse gemeenten de ‘Instrumentenkoffer leegstand’. Dit
boekje bevat een mooie verzameling ervaringen en
onderzoeken, met voorbeelden uit de praktijk. Het Makelpunt is
één van de 30 instrumenten die wordt beschreven. Lees meer...
Puzzelen met onderwijshuisvesting
Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond
onderwijshuisvesting. Aan de ene kant zien we leerlingendaling
en leegstand, aan de andere kant is er behoefte aan gebouwen
die voldoen aan de wensen en eisen van nu. Diverse partijen
willen helpen, maar wat zien de betrokkenen zelf als de
oplossing? Lees meer...
Wat je niet ziet
Marieke Prins, trekker van het Bouwstenen-netwerk Vaklui, ging
voor ons naar een congres over risicomanagement in de
publieke sector. Niet alle risico's zijn weg te regelen. Gelukkig
zijn er goede voorbeelden hoe de schade kan worden beperkt.
De Sociale Verzekeringsbank heeft een 'Garage de Bedoeling';
goed idee! Lees meer...
Dorpshuis voor 1 euro
De gemeente Montferland doet vier dorpshuizen over aan de
dorpen, voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Een boeiende
beweging als je kijkt naar ontwikkelingen in gemeentelijk
vastgoed. Voor de dorpen is wel of geen zelfbeheer een keuze
met veel consequenties. Lees meer...
En verder ...





Plukt gemeente Enschede de vruchten van het uitbesteden van het dagelijks
onderhoud.
Staat één op de acht schoolgebouwen in Nederland leeg; dat zijn zo’n 1770
ongebruikte gebouwen.
Kost het bouwen van twee clusterscholen in Olst en Wijhe een lieve duit;
minstens 6,6 miljoen euro.
Verduurzaamt Nijmegen haar vastgoed via zeven succesfactoren, verwarmt
een ijskelder een duurzame school in Uden, verenigt duurzame sporthal Ede
topsport, recreatieve sport, onderwijs en paramedische expertise binnenkort
in één gebouw en maakt Kinderboerderij Zeist een bokkesprong van
energielabel G naar A, maar worden kansen op energiebesparing in gebouwen
nog grotendeels onbenut.







Zoekt Rotterdam een nieuwe locatie voor buurthuis Het Wijkpaleis.
Vraagt journalist Nico de Boer zich af waarom er nog steeds weinig écht
geloof is in bewoners en hun sociale netwerken.
Onduidelijkheden rond de verkoop van het pand van maatschappelijk centrum
De Rieshoek in Noordlaren (GR).
Is MFA Dongen weer een stapje verder; problemen met peiling nieuwe naam
zijn opgelost.
Staat de kostenverhouding, net als de plek van een eventueel regiobad in
Heerlen-Landgraaf ter discussie.

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)
17 mei: Huisvesting en de kracht van de relatie (gratis, voor PO-bestuurders) *
18 mei: Wonen, zorg en leven in 2030 (Zorgvastgoed)
19 mei: Vastgoedmanagement in ontwikkeling, met quick scan (gratis) *
23 mei: Renovatie vs. vervangende nieuwbouw (gratis, voor POhuisvestingsmedew.) *
24 mei: Naar een derde generatie IHP's (gratis, voor PO-huisvestingsmedew.) *
30 mei: Strategische keuzes (gratis, voor PO-bestuurders) *
8 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio
Noord-Oost)
9 juni: Benchmarking exploitatie wijkvoorzieningen (Wijkvoorzieningen)
15 juni: Organisatie en beheer MFA's (Vastgoedmanagement, regio Zuid-West)
27 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Vastgoedmanagement, regio
Zuid-Oost)
30 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (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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