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Vastgoed met een ander doel
Het doel en de context van maatschappelijk vastgoed zijn anders dan
van commercieel vastgoed. Erwin van Proosdij, hoofd vastgoedbedrijf
Enschede: “Het belangrijkste verschil zit in de politieke context en de
specifieke wetgeving.” Het is een apart vak dat vraagt om andere
competenties. Lees meer...
Sturingsinformatie nog zoek
Informatiemanagement is van strategisch belang, maar het is nog
zoeken hoe het kan worden ingezet voor vastgoedsturing bij gemeenten
en scholen, blijkt uit een kleine rondgang in het Bouwstenen-netwerk. De
informatie is nu vaak nog verspreid over de organisatie en er zijn ook
blinde vlekken. Lees meer...
Niet voor prestatiecontracten
De NEN 2767 is een communicatiemiddel en niet geschikt om als
prestatie-indicator op te nemen in een contract. De conditiescore alleen
zegt niets over de gewenste oplossing. Patrick Zeilemaker, nauw
betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe NEN, legt uit. Lees
meer...
Ruimte voor flexibiliteit
Naar verwachting treedt in 2019 de Omgevingswet in werking. Het is nog
niet echt helder wat dit betekent voor maatschappelijke voorzieningen en
vastgoed, behalve dat er meer kan. De wet biedt meer ruimte voor
nieuwe (bottom-up) ontwikkelingen en meer flexibiliteit om in te spelen
op nieuwe omstandigheden. Lees meer...
En verder...
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Presenteerde het Utrechtse college van B&W onlangs haar visie religieus erfgoed.
Blijft veiligheid aandacht verdienen tijdens onderhoud- en sloopwerkzaamheden.
Is in Doetinchem een plan geopperd om via heffing leegstand in het centrum te
bestrijden.
Herhaalt staatssecretaris Dekker dat instemmingsrecht niet vereist is bij sluiting
school.
Geven mogelijke bouwers nieuwbouw school in Oosterhout (NB) de opdracht terug.
Is de luchtkwaliteit in en om school TaalRijk in Hegelsom (LI) veilig verklaard.
Vormen basisschool en opvang in Gorinchem (ZH) vanaf nieuw
schooljaar IKC Merweplein.
Schetst bestuurder en zorgadviseur Paul Baks het toekomstbeeld van verzorgingshuis
nieuwe stijl.
Blijkt uit onderzoek dat er bij schoolbesturen meer aandacht nodig is voor duurzame
energie bij oplevering, beheer en onderhoud.
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Transformatie-inspiratie: locomotiefhal in spoorzone Tilburg wordt culturele LocHal,
met belangrijke rol voor Bibliotheek Nieuwe Stijl.
Zet Dordrecht oude basisschool in de verkoop en sluiten zes kerken in Montferland
(GE) hun deuren; herbestemming is mogelijk!
Organiseert Herbestemming Noord ‘De Kruistocht’; een bustour langs herbestemde
kerken in de noordelijke provincies.
Is in Abcoude een burgerinitiatief gestart voor bouw van sportgebouw mét zwembad.
Gaat wijkhuis De Kamenij in Helmond (NB) waarschijnlijk sluiten en opent De
Koeberg in Meppel (DR) juist haar deuren om mensen te verbinden met de buurt.
Is via een veiling maar liefst 140.000 euro opgehaald voor een nieuwe MFA
in Espel (FL), roept raadslid buurtbewoners op hun mening te geven over ontwerp MFA
in Son en Breugel (NB) en is onlangs de eerste steen van MFA in Lippenhuizen (FR)
gelegd.
Is MFA in Rozenburg (ZH) mede dankzij schutkleur genomineerd als gebouw van het
jaar.

In de agenda
In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers) en open bijeenkomsten (voorzien van *):
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30 mei: Strategische keuzes (gratis, voor PO-bestuurders) *
8 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Regio Noord-Oost)
14 juni: Informatie op orde (gratis voor het werkveld) *
15 juni: Organisatie en beheer MFA's (Regio Zuid-West)
27 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Regio Zuid-Oost)
29 juni: Onderhoudscontracten op tafel (netwerk Onderhoud)
30 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (Regio Noord-West)
6 juli: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (netwerk Verduurzamen)

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 LinkedIngroep!
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, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants,
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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