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Jaarverslag 2015; ontwikkelplatform
Bouwstenen ontwikkelt zich langzaam van kennisplatform tot
kennis- én ontwikkelplatform. Het delen van kennis en
informatie en het verbinden van mensen en partijen in het veld
is nog steeds de basis; daar bovenop worden in co-creatie met
partners steeds meer ontwikkelactiviteiten ontplooid. Dat is de
kern van het Bouwstenen-jaarverslag 2015. Lees meer...
Nieuwe agenda, volle vaart vooruit
Nu het nieuwe jaar is begonnen brengen we alles in gereedheid
om er samen weer een mooi jaar van te maken. De
samenwerkingsagenda voor 2016 bevat zeven punten waarop
we vooruit willen komen; vier nieuwe punten en drie punten die
voortbouwen op het werk van afgelopen jaar. Wij hebben er zin
in! Lees meer...
Nu online: ‘Wat kost dat?’
De Bouwstenen-publicatie ‘Wat kost dat? Menukaart voor een
kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed’ staat nu
online en biedt houvast bij het vaststellen van de
kostprijsdekkende huur. De menukaart is opgesteld door
financiële (vastgoed)experts die binnen Bouwstenen actief zijn.
Delen mag, graag zelfs! Lees meer...
En verder...










De beste wensen voor het nieuwe jaar; een gezond, gelukkig en professioneel
2016!
Onderzoekt Leusden of ze haar maatschappelijk vastgoed in een aparte
organisatie kan onderbrengen.
Is Eindhoven druk met het verkopen van vastgoed (niet eenvoudig), scholen
bouwen en renoveren en het gebruik van leegstand (ook scholen en
wijkcentra) als werkplek voor ambtenaren?
De toekomstvisie van de VNG op goede onderwijshuisvesting.
Hoe Nijmegen omgaat met de bekostiging van huisvesting voor onderwijs aan
vluchtelingen.
Reageren Ingrid de Moel (Bouwstenen) en GertJan Nijpels (VNG) op het
Volkskrant-bericht over verouderde schoolgebouwen.
Heeft OCW een prognosemodel voor het aantal leerlingen per
basisschoolvestiging opgesteld.
Beelden van het vernieuwde Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch; met
ondergrondse sporthal en nieuwe lokalen.
Groen licht voor 1.000 zonnepanelen op gemeentelijke daken in SintOedenrode en Veghel en onderzoek naar panelen op gemeentelijk vastgoed in
Veenendaal.













Wordt het stadhuis in IJsselstein budget- en CO2 neutraal gerealiseerd.
Een reportage van Nieuwsuur: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de
kansen van herbestemming.
Is de sloop van beeldbepalende school en buurtcentrum in het centrum van
Helvoirt nabij.
Brengt subsidie voor de huisvesting van vergunninghouders transformatie van
leegstaand vastgoed een stap dichterbij?
Zet de provincie Utrecht definitief een rem op kantorenbouw om
herbestemming en transformatie te stimuleren.
Inspiratie uit Spanje: creatieve herbestemming van kerk naar skatebaan.
Mooi initiatief: Stroop schenkt liefde aan leegstaande panden in Rotterdam.
Krijgt Berltsum (FR) een MFC in gereformeerde kerk.
Oproep van COA en Rijksbouwmeester: meld huisvestingsoplossingen voor
asielzoekers bij A Home Away From Home.
Wat bracht 2015 voor open data en open overheid?
Besteedt St. Doen aandacht aan de werkplek van Bouwstenen, die is namelijk
best bijzonder!

Ook meedoen?
Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties.
Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En
natuurlijk veel leuker.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Alkmaar, 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, 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, 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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