Preview publicatie 'Rollen'
Het Bouwstenen-platform ontwikkelde met steun van het A+O fonds
Gemeenten een publicatie over de organisatie, personele invulling en
formatie voor het gemeentelijk vastgoedmanagement; 'vanuit de
bedoeling'. Zie hier de preview en het voorwoord van Marcel Meijs,
gemeentesecretaris van Tilburg. Lees meer ....
IHP vanuit de bedoeling
Met een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen (IHP's) voor het
onderwijs kan een meer constructieve samenwerking tussen scholen en
gemeenten worden bereikt. Scholen en gemeenten hebben in
Bouwstenen-verband handvatten ontwikkeld voor het werken vanuit de
bedoeling. Deze worden 30 november gepresenteerd en besproken. Lees
meer ....
Leiden transformeert!
Onder deze titel bracht de gemeente Leiden een magazine uit, waarin het
verleden met nieuwe beleidsdoelen wordt verbonden. Lege ruimte wordt
door Leiden benut om zich economisch verder te ontwikkelen, meer
woningen te realiseren en een gastvrijere, spannender en chiquere stad te
worden. Lees meer ....
Najaarsbijeenkomst
Inmiddels hebben zich 250 mensen aangemeld. Joanne Meyboom, van de
Bouwagenda en tevens directeur Building Technologies Siemens Nederland
N.V. zal op het eind van de dag ingaan op de vraag hoe de markt kan
bijdragen aan de bedoeling van de collectieve sector. Meld je nu aan.
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. Vooral gemeenten,
scholen, zorgorganisaties en corporaties worden uitgenodigd zich aan te
sluiten. Samen komen we beter en sneller vooruit in de maatschappelijke
opgave rond vastgoed. Lees meer ....
Verder in het nieuws
•
•

een warm welkom aan onze nieuwe partner; Stichting maatschappelijk vastgoed
wordt een voormalige kerk in Emmen (DR) een jaar lang als zorgcentrum gebruikt,
wordt een voormalig Justitiekelder in Leeuwarden een bioscoop en krijgt

•
•
•
•
•
•
•
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het klooster Mariadal in Roosendaal (NB) een nieuwe bestemming, namelijk een mix
van wonen en zorg
sluiten als gevolg van leerlingendaling twee basisscholen in Zwolle, vechten inwoners
van Westerbroek (GR) voor het behoud van de kleine dorpsschool en hangt ook
het voortbestaan van basisschool Sint Antonius in Maashees (NB) aan een zijde draadje
wordt de opheffingsnorm voor basisscholen flink verlaagd waardoor kleine
(dorps)scholen minder snel hoeven te sluiten
stemt de gemeente Helmond (NB) in met de ontwikkeling en bouw van
een multifunctionele sport- en beleefcampus op De Braak, waar ook ruimte is voor
onderwijs
duurt de transformatie van de oude bibliotheek in Groningen naar een wijkcentrum met
school langer dan verwacht waardoor de school naar eigen zeggen leerlingen misloopt
blijft het Polak-gebouw van de Erasmus University voorlopig dicht i.v.m. onveilige
vloeren, maar kan het Leerpark Presikhaaf in Arnhem (GLD), na
doorstaan belastingproef, wel weer open
zijn de inwoners van Son (NB) niet blij met het nieuwe ontwerp van het dorpshuis
gaat het herstel van stadhuis Woerden (UT) €1,4 miljoen kosten
heeft het Stadshuis in Nieuwegein (UT) zes jaar na de opening een investering van
bijna €7 miljoen nodig om de hal ‘levendiger’ te maken

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, 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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