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Spelregels rond verduurzaming
Op de website van Bouwstenen staan voorstellen en
aanhaakpunten voor nieuwe spelregels, speciaal gericht op het
verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Opgehaald
tijdens een speciale bijeenkomst en nu klaar voor verdere
uitwerking en discussie. Wie denkt er mee? Lees meer...
Infosystemen voor onderwijs op een rij
Uit oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing zijn goede
informatiesystemen ook voor schoolbesturen van belang.
Bouwstenen zette de systemen op een rij en inventariseert ook
gebruikerservaring. Op de website staan nu 22 systemen die
ook of speciaal voor het onderwijs geschikt zijn. Lees meer...
Tool: de waarde meten
Welke waarde voegt uw initiatief of actie toe aan wat er al is? Of
doet het daar juist afbreuk aan? De waardemeter is te gebruiken
als basis voor een gesprek. Utrecht en Enschede vertellen hoe
zij de maatschappelijke waarde van hun vastgoed meten. Lees
meer...
Versterking voor Bouwstenen
Gerben van Dijk komt per 1 mei 2016 de Agenda
Maatschappelijk Vastgoed verder vooruit helpen. Met zijn kennis
en netwerk een mooie aanvulling op het Bouwstenen-team en
op thema’s als onderhoud, renovatie, transformatie en
verduurzaming. Lees meer...
En verder...








Hebben twee nieuwe partners zich aangesloten bij Bouwstenen: welkom
Greenspread en TIAS!
Vinden provincies en minister Blok elkaar in een bredere aanpak van de
gevolgen van bevolkingsdaling, met aandacht voor maatschappelijk vastgoed.
Blijft de onderwijshuisvesting in Lelystad ‘sober en doelmatig’, ook in het
nieuwe Integrale Huisvestingsplan.
Stelt Groningen 1 miljoen voor vernieuwende onderwijsprojecten beschikbaar,
o.a. voor een Gezonde School.
Ondersteunt de PO-Raad met het afwegingskader 'OnderwijsLokaal' de
samenwerking rond onderwijshuisvesting.
Tikt de Onderwijsinspectie ROC West Brabant stevig op de vingers; aankoop
en exploitatie niet goed doordacht.
Nieuwe tools: Frisse Scholen toets én leidraad uitbesteding Energie &



















Binnenmilieu Advies.
Is er te weinig geld over voor een adequate oplevering en nazorg van
scholen; dit kan en moet beter volgens RVO.
Is de oplevering van het Integraal Kindcentrum in Ulft nu een feit.
Veel vraag naar informatie over de ‘woondroom op maat’, blogt Yvonne Witter
van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Langer zelfstandig wonen kent knelpunten; de gemeente is aan zet, volgens
Ellen Olde Bijvank.
Rapport Van Tehuis naar Thuis; over het vastgoedvraagstuk en transformatie
van leegstand naar zorg.
Is het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer; ook
van belang voor rijksmonumenten en cultureel erfgoed.
Een bijzonder energieconcept voor een (bijna) energieneutrale brede school in
Culemborg en een energieneutrale kindercampus in ’s-Hertogenbosch.
Zoekt Utrecht naar goede mix in transformatie, aldus wethouder Jeroen
Kreijkamp.
Een complexe scholenruil in Nuenen (NB) als middel tegen leegstand lokalen.
Veel transformatie-inspiratie: van verouderd zorgcomplex naar sociale
huurcomplex in Horst (LI), van oude meelfabriek naar o.a.
studentenwoningen in Leiden, wordt het gemeentehuis in Woudrichem (NB)
getransformeerd naar MFC en dat in Heino (OV) naar huurappartementen.
Veeeel nieuwe MFA’s: in Sellingen (GR), Lemmer (FR), Barendrecht (ZH) én
Heerewaarden (GE).
Schetst wethouder Gé Wagemakers vier scenario’s voor een cultuurhuis met
bieb in de binnenstad van Oss en heeft Hoogkarspel (NH) een nieuw en
duurzaam gemeentehuis met de belangrijkste dorpsfuncties rond het nieuwe
dorpsplein.
Concludeert ook het platform Opnieuw Thuis dat we vergunninghouders vaker
in leegstaand vastgoed kunnen huisvesten.
Nemen gemeenten en leveranciers initiatief tot de lokale open data agenda
(LODA).
Een ander perspectief: Nederland is geen vol land, maar een lege stad?!

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:






12 april; Huurprijsmethodiek en subsidiestromen - open bijeenkomst, komt u
ook?
13 april; Welke vraag stel je de taxateur? (Financiële experts)
22 april; 10 jaar IKC en MFA, wat heeft het opgeleverd? (diverse netwerken
en partners)
9 mei; Informatie t.b.v. risicomanagement (In Control en partners)
13 mei; Waar staat uw gemeente qua vastgoedmanagement? (Vastgoed in
Ontwikkeling - NIEUW)

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,
Brabant Wonen, 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, GeoTax, 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, Weert, Weller, 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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