Regelhulp Vastgoedtransformatie
Het Landelijk Expertteam Transformatie heeft een instrument ontwikkeld
waarmee snel kan worden ingeschat of het haalbaar is een leeg gebouw
te tranformeren naar woningen. Lees meer ..
Slimmer sturen op onderhoud
Patrick Zeilemaker van Helix stelt voor de spelregels voor onderhoud aan
te passen. Onderhoud zou niet moeten plaatsvinden op conditiescore,
zoals nu vaak gebeurt, maar op de gevolgen van aangetroffen gebreken
en technische staat. Hij heeft een nieuwe set spelregels gemaakt. Lees
meer ..
Transparantere afweging
De belangenafwegingen rond vastgoed vragen ook van gemeenten om
meer transparantie, betoogt Wicher Schönau tijdens de conferentie van
de Algemene Rekenkamer op 16 november 2017. Een punt voor de
Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018? Lees meer ...
Op de zeepkist!
Heeft u ook een droom of punt voor de Agenda MV 2018? Beklim dan 30
november a.s. de zeepkist en zoek medestanders om jouw punt verder te
brengen. Wel graag vooraf aanmelden. Lees meer ...
Samenwerking met de markt
Joanne Meyboom, directeur Building Technologie bij Siemens vertelt 30/11
welke concrete mogelijkheden zij ziet om vanuit de bouw bij te dragen aan de
Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018. Er zijn diverse aanknopingspunten.
Lees meer ....
Partner worden?
Goed idee. Dan heb je meteen twee vrijkaarten voor de
Najaarsbijeenkomst te pakken en invloed op de Agenda Maatschappelijk
Vastgoed 2018; het werkbriefje van Bouwstenen. Samen komen we beter
en sneller vooruit. Lees meer ....

En verder ....
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is ook de gemeente Katwijk partner van Bouwstenen geworden. Welkom.
zegt Asten (NB) ‘nee’ tegen het gemeenschapshuis in een klooster vanwege financiële
risico’s
zoeken brabantse hoeders een nieuwe bestemming voor 200 lege kerken
komen er 40 woningen op de plek van de oude Olympia-sporthal in Wageningen (GLD)
staat Emmen (DR) open voor woningbouw op de plek van een leegstaande school
onderzoekt de VNG de mogelijkheid om de normbedragen voor onderwijshuisvesting te
variëren en actueel te houden
bundelen de gemeente en schoolbesturen in Haarlemmermeer (NH) hun krachten en
financiën op onderwijshuisvesting
gaat Amsterdam €830 miljoen investeren in nieuwe scholen
krijgt basisschool De Ontmoeting een nieuw gebouw in Capelle aan den IJssel (ZH)
heeft Ede een streep gezet door het plan een nieuwe school in Ederveen (GLD) te
vervroegen
is het startsein gegeven voor de nieuwbouw van de nieuwe Rotterdamse fusieschool
Wolfert Lansing
worden de kleedkamers van voetbal- en handbalvereniging SV DSOV vernieuwd en
uitgebreid met hulp van de gemeente Haarlemmermeer (NH)
krijgt Zwammerdam (ZH), naast nieuwbouw voor de Oranje Nassauschool, ook een
nieuwe MFA
hunkert de Nijmeegse wijk Weezenhof naar een ontmoetingsplek voor jong en oud
moet begin volgend jaar het plan klaar liggen voor de realisatie van het nieuwe
onderkomen van cultuurcentrum Oosterpoort in Groningen
wil de provincie Gelderland en 11 Veluwse gemeenten verpauperde vakantieparken
opkopen en opknappen.

Vacatures
Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website.
Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, 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, HollandseKroon, Horst aan de
Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, 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, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis,
Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit,
Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tekenplus, 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, Zutphen,
Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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