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Leegstand geschikt voor woningen  

 

Ongeveer 10 à 15% van de woningbehoefte in de noordvleugel 

van de Randstad kan worden opgevangen via transformatie van 

leegstaand vastgoed. Dat is de schatting uit een gedegen 

onderzoek met nauwgezette analyse van de knelpunten uit de 

praktijk. Veel jargon, maar erg nuttig. Lees meer...  
 

Vastgoed in kinderschoenen  

 

Drie op de vier gemeenten hebben geen werkend 

vastgoedbeleid, blijkt uit de Barometer Fysieke Leefomgeving 

2015 van VNG/RHDHV. De aanpak van leegstand, planmatig 

onderhoud en de verduurzaming staan daardoor (niet alleen) bij 

gemeenten nog in de kinderschoenen. Lees meer...  
 

Inzicht in vastgoedportefeuille  

 

In 2014 heeft Bouwstenen zo’n 50 systemen voor 

vastgoedmanagement in kaart gebracht. Dit jaar doen we dat 

nog een keer, maar dan breder, beter en diepgravender. 

Resultaat straks: systeeminformatie online en een publicatie 

met meer vergelijkingstabellen, schema’s en trends. Lees 

meer...  
 

En verder...  

 Hebben CBO Zeist, gemeente Moerdijk en Metafoor Vastgoed en Software zich 

aangesloten bij Bouwstenen; welkom bij de club allemaal! 

 Discussieert Slochteren over toekomst van scholenlandschap, als gevolg van 

krimp. 

 Zijn oude schoolgebouwen beter voor onderwijsvernieuwing, lezen we in de 

blog van Ingrid de Moel. 

 Onderzoekt het Kabinet financieringssystematiek in kinderopvang; 

voorwaarde vrije keuze en marktwerking. 

 Advies van Actiz aan minister Blok en staatssecretaris van Rijn: “Maak 

exploitatie verzorgingshuizen mogelijk.” 

 Beschrijft journalist Jasper Veldhuis de buurt als vitale omgeving voor 

ouderen. 

 Staat de scriptie van Erna Jonkman online, over professioneel beheer als 

sleutel voor succesvol (beleggen in) zorgvastgoed. 

 Pakt Amsterdam Zuid het binnenklimaat van basisscholen aan en is de Sint 

Jorisschool in Borculo energiebewust. 

 Zet de gemeente Oldenzaal haar eerste stap op gebied van duurzaamheid. 

 Haalt het Friese dorp Heeg nieuwe energie uit duurzame toekomstdroom. 

 Blijkt er uit provinciale bestuursakkoorden weinig ambitie in de aanpak van 
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leegstand, maar trekt Gelderland geld uit voor bestrijding ervan. 

 Stimuleert de transformatiekaart van de gemeente Utrecht transformatie. 

 Zijn de winnaars Gulden Feniks 2015 bekend; De Hallen in Amsterdam beste 

transformatie. 

 Mooi voorbeeld van herbestemming: Hasseltse kerk in Tilburg en opvallende 

transformatievoorstellen voor lastig vastgoed. 

 Stelt het Rotterdamse college miljoenen beschikbaar voor herontwikkeling van 

Zuiderzeeziekenhuis. 

 Houden vrijwilligers Stoombierbrouwerij De Keyzer in stand; nu restauratie en 

herbestemming. 

 Weer nieuwe MFA’s, dit keer in Knegsel (BR), Brukske (LI) en Paesens (FR). 

 Worstelt men in Tijnje nu al met exploitatie van nieuwe MFA op zoveel 
vierkante meters. 

In de agenda (wellicht iets voor u?)  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen 

Bouwstenen gaan we aan de slag met:  

 12 juni; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen  

 18 juni; Verduurzamen via EPA en gedeeld belang (Verduurzamen) 

 18 juni; Themacafé Energie en gedrag in publieke gebouwen  

 25 juni; Elke dag vooruit met onderwijshuisvesting (Onderwijs - nieuw 

netwerk!) 
 8 juli; Vervolg verkenning kostprijsdekkende huur (Financiële experts) 

 

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde 

partnerbijdrage voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke 

organisaties. 

 

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, bbn, Bergen op Zoom, BMC, 
Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, CBO Zeist, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, 
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, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My 
Public Roof, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Reliplan, 
Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, 
Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, 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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