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Bottom-up herbestemmen
De gemeente Borne zoekt voor een leegstaande school een
passende bestemming. Iedereen mag ideeën aandragen, liefst
lekker out-of-the-box. Een goed gedocumenteerd voorbeeld van
een uitnodigende herbestemmings- en verkoopprocedure; met
website, inspiratieavond en vervolgproces afhankelijk van de
inzendingen. Lees meer...
Vastgoed in transitie
Er zijn steeds minder scholen, buurt-, bejaarden- en
opvanghuizen nodig. Wat daarmee te doen? Transitiespecialisten
Harry te Riele en Esther van der Valk reflecteren op deze vraag.
Nieuwe kansen gloren. Inspiratie hiervoor vinden ze door te
leren van vroeger, aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de
samenleving en bestaande verbanden los te wrikken. Lees
meer...
Maatschappelijk vastgoed: glad ijs
Wethouder Van Kaathoven uit Eindhoven stapte 14 april op in
verband met een ijsbaan en een zwembad. Wethouder
Schneider van Rotterdam ligt onder vuur in verband met een
poppodium. Scholen, musea, theaters en gemeentehuizen zijn
voor wethouders niet zonder risico. Voorbeelden laten zien dat
risicomanagement behalve veiligheid ook gaat over financiën,
communicatie en draagvlak. Lees meer...
En verder...









Nu beschikbaar: de Leidraad aanbesteden voor woningcorporaties, van Aedes.
‘Schoolgebouw staat gemiddeld 69 jaar’, kopt Cobouw over rapport
Rekenkamer.
De stand van zaken rondom wetgeving voor renovatie van schoolgebouwen
door AVS.
Wordt Brede School Culemborg Oost op innovatieve wijze gefinancierd: lagere
exploitatielasten.
"De gebouwinstallaties van nu, vormen de RADAR-uitzendingen over 5 jaar"
in een artikel van Schooldomein met tips voor renovatie en
onderwijshuisvesting.
De nieuwe Green Deal Groene daken en een filmpje over Rotterdamse groene
daken.
Diverse bijeenkomsten rond verduurzaming, exploitatie en beheer van
sportaccommodaties voor gemeenten en sportverenigingen.
Nieuwbouw door transformatie 2012-2015: de cijfers op een rij in rapport van
de Rijksoverheid.










Zoekt Vlissingen creatieve ideeën voor een leegstaande machinefabriek en
mogen Wijchense (GE) burgers meebeslissen over de herbestemming van het
oude gemeentekantoor.
Is in Klazienaveen (DR) een supermarkt getransformeerd naar zorgcentrum.
Sloophamer of herbestemming voor een kerk in Nieuw-Dordrecht (DR) en ook
Gouda zoekt naar een nieuwe bestemming voor de Gouwekerk.
Een indicatie van de leegstand per type vastgoed in Brabant.
Maakt u met de WaardeWijzer een plan met draagvlak voor uw dorp, locatie
of organisatie.
Koos Borne voor Publiek Private Samenwerking bij de bouw van een nieuwe
MFA.
Ruim 350 ideeën voor het huisvesten van asielzoekers, waaruit het COA en de
Rijksbouwmeester er twaalf nomineerden.
Mooi gevisualiseerd: wat is BIM eigenlijk?

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en er zijn bijeenkomsten waarbij
iedereen kan aansluiten:








22 april; Lessen uit 10 jaar IKC en MFA (voor partners en diverse netwerken)
9 mei; Risicomanagement (open)
11 mei; Bestuurdersbijeenkomst - Verzelfstandigen Vastgoed (voor
wethouders)
13 mei; Vastgoedmanagement in ontwikkeling (speciaal voor nieuwe
gemeentelijke partners)
16 juni; Huisvesting vergunninghouders en crisisopvang (twee netwerken)
21 juni: Vooraankondiging - Bijeenkomst IKC Ulft, Duurzaam aanbesteden en
exploiteren (open)
22 juni: Spelregels vanuit financieel perspectief (open)

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, bbn, Bergen op Zoom, BCOU, BMC,
Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gouda,
Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, '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, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Sweco, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden,
Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wille Donker advocaten,
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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