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Renovatie scholen via regels of overleg  

 

Verschillende partijen pleiten voor een wettelijke regeling voor 

de renovatie van schoolgebouwen. Anderen zien het nut hiervan 

niet. Bouwstenen peilde de meningen en zette de argumenten 

op een rij. Aanvullingen zijn welkom; ook in de vorm van 

alternatieve oplossingen. Lees meer...  
 

Amsterdam start verkoop panden  

 

De gemeente Amsterdam start met de verkoop van zo'n 150 

panden die geen maatschappelijk doel meer dienen. Met de 

verkoop wil ze € 250 miljoen binnenhalen om haar schulden af 

te lossen. De verkoop gaat gefaseerd, verloopt transparant, 

tegen een marktconforme vraagprijs en iedereen kan bieden. 

Lees meer...  
 

Enschede innoveert gebouwonderhoud  

 

Op 24 februari 2015 ondertekende wethouder Hatenboer van de 

gemeente Enschede contracten met een onderhouds- en een 

installatiebedrijf voor prestatiegericht gebouwonderhoud. 

Enschede zet hiermee een nieuwe stap in de regievoering op 

haar vastgoed. Lees meer...  
 

Voorbeelden van snel huisvesten vluchtelingen  

 

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zegt open te 

staan voor alle soorten opvang die gemeenten bieden, ongeacht 

de grootte. Bouwstenen zette uiteenlopende voorbeelden op een 

rij. Voorbeelden waar gemeenten en corporaties zelf invloed op 

hebben en met gebruikmaking van leegstaand maatschappelijk 

vastgoed zoals scholen, verzorgingshuizen en kantoren. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Wil Sint-Michielsgestel haar maatschappelijk vastgoed slimmer inzetten. 

 Acht voorbeelden verhuur- en tarievenbeleid uit de gemeentelijke praktijk. 

 Brochure van de PO-Raad over (on)mogelijkheden bij volledige 

doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. 

 Presenteert HEVO de nieuwbouwkostenconfigurator: voor heldere 

communicatie rond investering in nieuwe PO- en VO-scholen. 

 Onderzoek naar nieuwbouw of opknappen van basisscholen in Olst en Wijhe. 

 Wil wethouder Schollema de scholen in Loppersum voor 15 miljoen 

ombouwen tot 'iconen van duurzaamheid’, maar komt hij nog 1 miljoen 

tekort. 
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 Krijgt Amsterdam Nieuw-West een nieuwe school met PO en VO in één 

gebouw. 

 Brengt deze blog van M3V het verschil in de normvergoeding voor 

onderwijshuisvesting helder in kaart. 

 Laten OCW en SZW een landelijk onderzoek uitvoeren naar samenwerking 

binnen IKC’s. 

 Is het gloednieuwe zwembad in Culemborg direct gesloten wegens ‘ernstig 

risico voor de volksgezondheid’. 

 Europese primeur: flexibele lichtgewicht zonnepanelen op kantoor in Utrecht. 

 Een duurzaamheidscertificaat voor het Nijmeegse Mondial College. 

 Hoe gaat het nu met de herbestemde kerken in Brabant? Het Pon onderzocht 

er zes. En nog 25 inspirerende voorbeelden van plattelandskerken die een 

tweede leven zijn begonnen. 

 'Pop-up past niet binnen de gemeenteregels' en meer lessen van twee jaar 

Her-Ontdekt in Rotterdam. 

 Populair: 60 aanmeldingen voor zes zelfbouwwoningen in een lege 

Rotterdamse school. 

 Wordt een verborgen pakhuis in Delfshaven ontmoetingsruimte voor de buurt, 

wordt een weeshuis in Schoonhoven herontwikkeld tot woonvoorziening voor 

kwetsbare ouderen en komen er appartementen voor jongeren met beperking 

in de oude Joannesschool in Hengelo. 

 Wat doet het Expertteam Transformatie en wie zitten daarin? 

 Geeft RVO antwoorden op veelgestelde vragen rond transformatie. 

 Verscheen vandaag en in opdracht van het ministerie VWS het kompas ‘Right 

to Challenge’, over de rechten van bewoners taken van gemeenten uit te 

voeren. 

 Heeft de wijk De Spellewaard in Zaltbommel weer een buurthuis, in het 

leegstaande pand van een woningbouwcorporatie. 

 Bouwen inwoners van Ingen zelf een nieuw dorpshuis via collectief particulier 

buurtgeverschap. 

 Enquête over het functioneren van MFA's, bedoeld voor MFA-managers en 

andere gebruikers. 

 Column van Marc van Leent: MFA of multifunctioneel drama? 

 ‘Rammelt’ bijna 10 procent van de aanbestedingen in de bouw, meldt 

Bouwend Nederland. 

 Brengt FMM vijf veelgestelde vragen over BIM, voor de facility- en 

vastgoedmanager. 

In de agenda  

In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen 

Bouwstenen komen verschillende netwerken bij elkaar en zijn er ook bijeenkomsten 

waar iedereen bij kan aansluiten:  

 11 maart; Vastgoed op afstand, benchmark en spelregels (Chefs Vastgoed) 

 11 maart; Topics in de vastgoednota (Vastgoedprofessionals) 

 15 maart; Onderhoud: zelf doen of uitbesteden? (Onderwijshuisvesting) 

 17 maart; Transformatie in zorgvastgoed (Zorgvastgoed) 

 17 maart; DBMO-contract en duurzaam aanbesteden (Verduurzamen) 

 17 maart; Spelregels rond verduurzamen - open bijeenkomst, komt u ook? 

 23 maart; 10 jaar MFA's, wijzer verder (Vaklui) 

 30 maart; De business van een Makelpunt (Makelpunten) 

 12 april; Huurprijsmethodiek en subsidiestromen - open bijeenkomst, komt u 

ook? 

 13 april; Welke vraag stel je de taxateur? (Financiële experts) 
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 22 april; 10 jaar IKC en MFA, wat heeft het opgeleverd? (diverse netwerken 
en partners) 

Ook meedoen?  

Wilt u 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! 

   

Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners  

 

 

 

 

  

 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, BCOU, 
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, 
Groningen, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & 
Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en 
Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den 
Broek advocaten, Portaal, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weert, Weller, Westland, 
WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zenzo 
Maatschappelijk Vastgoed, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 
naar portal@bouwstenen.nl  
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