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Bizarre ontwikkeling
Doordat de bouw aantrekt wordt het voor publieke partijen steeds moeilijker
bouwprojecten aan te besteden. Soms moet het over. Dat blijkt uit verschillende
signalen uit het publieke werkveld. Nu de bouw aantrekt hebben opdrachtnemers
meer te kiezen. Zij kiezen liever voor partijen die meer betalen en voor projecten
met minder risico. Lees meer...
Instrumenten voor tijdelijk gebruik
Onder de projectnaam 'Refill' ontwikkelen tien Europese steden instrumenten om
via tijdelijk gebruik van leegstaand vastgoed de stad sociaal en economisch
aantrekkelijk te houden. Lage huur, taks-systemen, belastingverlaging en
makelpunten in Riga, Bremen en Poznan; alles komt voorbij. Lees meer...
Niet goed in gebruik
Een toenemend aantal gemeenten vindt een lage bezetting van maatschappelijk
vastgoed een probleem. Maar hoe meet je de mate van gebruik? Drie voorbeelden
op een rij, waarvan één van onze Belgische collega's uit Gent. Lees meer...
Voor in de agenda
We hebben een datum voor de Bouwstenen Najaarsbijeenkomst: donderdag 30
november. Komende periode wordt het programma opgeladen met alle nieuwtjes
en ontwikkelwerk. Het wordt een dag om professioneel bij te tanken en bij te
praten. Meer informatie volgt, maar de datum kan vast in de agenda. Lees meer...
En verder...
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Kan men wonen in voormalig gemeentehuis van Peize (DR): ‘Van trouwzaal naar woonkamer'.
Heeft scholengroep Spinoza bezwaar tegen de komst van nieuwe school in Nootdorp (ZH).
Starten ouders in Papendrecht (ZH) een petitie tegen sluiting van een schoollocatie.
Krijgt gemeente Rijsbergen (NB) een IKC dat eind dit jaar klaar is voor gebruik.
Staat gemeente Arnhem garant voor nieuwbouw Lorentz Lyceum.
Vindt Boendermaker van de BNG dat de realisatie van de verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed achterloopt op de ambitie.
Werken diverse gemeenten met energieprestatiecontracten.
Is het vernieuwde Wijkcentrum Het Dok in het Groningse Lewenborg feestelijk geopend.
Kopen burgers steeds vaker samen vastgoed voor publiek doel, zegt de Volkskrant.
Toveren drie kunstacademiestudentes stokoude houtzagerij om in expositieruimte en buurthuis.

•
•

Is het dorp Vorchten in de gemeente Heerde (GLD) een MFA rijker: MFC De Verbinding.
Roept Marc van Leent in zijn blog op tot schaarste in maatschappelijk vastgoed.

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

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 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, 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
| Top |

