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Geslaagde bijeenkomst met jazz  

 

Op 4 december hadden we een geslaagde Najaarsbijeenkomst; 

met veel aandacht voor de veranderingen in de 

(netwerk)samenleving en de vertaling daarvan naar 

voorzieningen en vastgoed. Tijd om te improviseren. Hier alvast 

een korte impressie van de dag die begon en eindigde met jazz. 

Lees meer...  
 

Cement tussen wonen en zorg  

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst is de publicatie ‘Het cement 

tussen wonen en zorg’ aangeboden aan Annemarie Jorritsma, 

voorzitter van de VNG. De publicatie biedt houvast bij de 

vertaling van de ontwikkelingen in de zorg naar de ruimtelijke 

agenda. Lees meer...  
 

Gemeenten willen niet uitbesteden  

 

Bijna tweederde van de gemeenten wil taken op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed niet uitbesteden, blijkt uit de 

Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014. Deze barometer 

wordt jaarlijks uitgevoerd en is dit jaar gebaseerd op een 

enquête onder 21% van alle Nederlandse gemeenten. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Begroeten we M3V èn Bergen op Zoom als nieuwe Bouwstenen-partners; 

welkom! 

 Wil de PO-raad dat woningcorporaties betrokken blijven bij bouw van school 

en IKC. 

 Scoort nieuwbouw Brede Bossche School een EPG van 0,218. 

 Wordt de oude MAVO van Dokkum verbouwd tot duurzaam woonzorgcomplex. 

 Heeft het nieuwe duurzame onderwijsgebouw van de HvA vier BREEAM-

sterren gekregen. 

 Is de sloop gestart van het hoofdgebouw van het Groot Zieken Gasthuis in ’s-

Hertogenbosch. 

 Wordt het marineterrein Kattenburg in Amsterdam een startupdelta. 

 Ziet het Energielabel er vanaf 1 januari 2015 anders uit. 

 Slaan Rijk en bank de handen ineen voor leefbaarheid krimpregio’s. 

 Wijdt RTV Noord een drieluik aan krimp en groei in de provincie Groningen. 

 Wil Aedes dat corporaties niet verplicht Europees moeten aanbesteden. 

 Mogen corporaties toch aan leefbaarheid doen  van minister Blok. 
 Werkt corporatie SallandWonen samen met partners aan vitaal platteland. 

In de agenda  

In de agenda cursussen en bijeenkomsten van diverse organisaties, al is het einde 
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van het jaar duidelijk in zicht. 

 

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage 

voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties. 

 

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, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom, 
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen 
Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's 
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, M3V, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta 
Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, 
RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, 
Uden, Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg 
Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief 
meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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