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12 februari 2015  

Vijf jaar rommelen met maatschappelijk vastgoed  

 

Het boek van Miro Lucassen over de besluitvorming rond 

maatschappelijk vastgoed leest als een trein en is vooral 

relevant voor bestuurders van gemeenten die er niet over willen 

struikelen. Het boek biedt inzicht in de besluitvorming rond 

kunsthal KAdE en de rest van het maatschappelijk vastgoed in 

Amersfoort, inclusief dat van Rijksdiensten. Lees meer...  
 

Hoezo is vastgoed voor ouderen niet sexy?  

 

Gemeenten moeten meer de regie nemen om het vastgoed rond 

ouderenzorg te regelen. Dat zegt Liane den Haan, directeur 

ANBO - belangenorganisatie voor senioren - in gesprek met 

Bouwstenen. Ook in het belang van jongeren. Niemand, ook 

wethouders niet, vindt het onderwerp sexy, maar dat is onjuist 

volgens den Haan. Lees meer...  
 

Te veel voor schoolbesturen  

 

Schoolbesturen die met energiebesparing aan de slag willen, 

zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Veel informatie, 

techniek, voorbeelden, prijzen en partijen. Door die veelheid aan 

info en acties van buiten is het lastig de eigen vraag helder te 

krijgen. Daarbij is er nogal wat veranderd nu besturen in het 

primair onderwijs verantwoordelijk zijn geworden voor het 

buitenonderhoud. Hoe nu verder? Lees meer...  
 

Enschede zet nieuwe stap  

 

De gemeente Enschede heeft op 26 januari 2015 een nieuwe 

strategie op vastgoed vastgesteld met heldere spelregels en 

meer sturingsmogelijkheden voor College en Gemeenteraad. De 

nieuwe vastgoedstrategie van Enschede sluit aan bij het 

coalitieakkoord en speelt in op de aanbevelingen uit het 

rekenkameronderzoek dat in 2013 naar het vastgoedbeleid is 

uitgevoerd. Lees meer...  
 

En verder...  

 Heeft Breda zich aangesloten bij gemeenten die hun vastgoed verduurzamen. 

 Heeft Nijmegen op Warme Truiendag de Energy Battle gewonnen. 

 Zoekt de provincie Noord-Holland ideeën voor herbestemming. 

 Een overzicht van het maatschappelijk vastgoed te koop en te huur in 

Amsterdam. 

 Een column van Ingrid de Moel in Binnenlands Bestuur over leegstaand 

vastgoed. 
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 Wordt het Rijksvastgoedbedrijf transparanter over de huren van het vastgoed. 

 Verlaagt een risicoanalyse de exploitatiekosten, ook voor maatschappelijk 

vastgoed. 

 Vergelijkt David Stillebroer het besturen van een vastgoedproject met dat van 

vliegtuigen. 

 Doet de PO-Raad ledenonderzoek naar de ondersteuningsbehoefte op het 

gebied van Brede School-/IKC-ontwikkeling en/of huisvesting. 

 Een whitepaper: op weg naar een duurzame school. 

 Moeten in Middelburg scholen ruilen van gebouw bij ruimtegebrek. 

 Gaan scholen energie leveren. 

 Een uniek schoolgebouw in de vorm van een papieren zak. 

 Publiceert ACM leidraad over informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, 

voor wat orde in de chaos. 

 Is het risico op zorgvastgoed toegenomen. 

 Worden appartementen gerealiseerd in leegstaand zorgcentrum Alphen aan 

den Rijn. 

 Blijkt dat zorg ook in kleine dorpen mogelijk is. 

 Kan verduurzamen in de zorg echt wel. 

 Een blog over architecten en hun band met gebruikers, door Rudy Stroink. 

 Is de tiende editie van het BNA-Gebouw van het Jaar gestart. 

 Een kort filmpje over buurtontmoetingsplek in leegstaand pand. 

 Blijkt er geen verband tussen de waarde van een huis en de bouw van een 

moskee. 

 Een opiniestuk: wethouder scoort niet met energiezuinige buurtsoos 

 En is Bouwstenen nog steeds op zoek naar een slimme en snelle (online, 

netwerk-) communicator uit de regio Amersfoort. 

In de agenda  

In de agenda weer mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. Ook Bouwstenen 

is lekker druk:  

 13 februari; De drie D's en vastgoed (Chefs Vastgoed) 

 11 maart; Aftrap en trendverkenning (Vaklui in Vastgoed) 

 12 maart; Financiële experts  

 16 maart; Wethoudersbijeenkomst over vastgoedsturing (Tip je bestuurder!) 

 23 maart; Wethoudersbijeenkomst over het wegwerken van de overmaat (Tip 

je bestuurder!) 

 25 maart; Benchmark en bestemmingsplannen (Makelpunten) 

 26 maart; Ontwikkelingen en plannen voor 2015 (Verduurzamen) 

 25 en 31 maart; Canvassen met brede scholen, zorgvoorzieningen en MFA's  

 15 april; Grote stappen op huisvestings- en energiegebied (exclusief voor 
scholen) 

 

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, 

http://www.vastgoedwereld.nl/rijksvastgoedbedrijf-huren-transparanter/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.arcadisblog.nl/2015/02/goede-risicoanalyse-en-nieuwe-inzichten-leiden-tot-langere-exploitatie-van-huurwoningen/#more-475
http://planonsoftware.com/nl/downloads/blog/2015/02/04/de-luchtverkeersleiding-die-capital-project-management-heet/?utm_source=Twitter&utm_medium=Social-Media&utm_campaign=NL-Blog_Posts_2015&utm_content=Dutch
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/doe-mee-aan-het-ledenonderzoek-naar-huisvesting-brede-schoolikc-ontwikkeling
http://www.ivvd.nl/duurzaamheid-en-vastgoed/white-paper-naar-een-duurzame-school-een-stappenplan/
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/scholen-middelburg-moeten-ruilen-van-gebouw-bij-ruimtegebrek-1.4748288
http://www.duurzaamgebouwd.nl/expertposts/20150202-scholen-gaan-energie-leveren
http://www.acquirepublishing.nl/stedebouw-en-architectuur/uniek-vormgegeven-schoolgebouw-lijkt-op-papieren-zak?utm_source=TITEL+nieuwsbrieven&utm_campaign=a6864f54c1-StedebouwArchitectuur_Nieuwsbrief_RSS&utm_medium=email&utm_term=0_8172161e60-a6864f54c1-22
http://birdbuzz.nl/2014/12/29/acm-tracht-orde-te-scheppen-in-roerige-tijden-zorgsector-en-publiceert-leidraad-over-informatie-uitwisseling-tussen-zorgaanbieders/
http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2015/2/WFZ-verhoogt-tarief-voor-garantieverlening-1696894W/
http://www.dichtbij.nl/alphen/regionaal-nieuws/artikel/3884816/appartementen-in-leegstaand-zorgcentrum.aspx
http://fooq.nl/idesta-zorggroep-gaat-terug-naar-de-dorpen/
http://energiesprong.nl/zorg/2015/02/02/verduurzamen-het-kan-echt-wel/
http://www.bna.nl/de-architectuur-van-het-gebruik/
http://www.bna.nl/tiende-editie-bna-beste-gebouw-van-het-jaar-gestart/
http://vimeo.com/118790964
http://www.gelderlander.nl/algemeen/economie/huis-daalt-niet-in-waarde-door-komst-moskee-1.4748312
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/ingezonden/wethouder-scoort-niet-met-een-energiezuinige.9462541.lynkx
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/krimp-en-erfgoed-in-noordwest-europa-verkenning-van-een-uitdagend-probleem.pdf
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/7070277/refNibriEdID/227/
http://www.bouwstenen.nl/?q=lijst/cursussen
http://www.bouwstenen.nl/?q=1502%20Zorg%20en%20chefs%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20Vaklui%20in%20maatschappelijk%20vastgoed%20scenario%27s
http://www.bouwstenen.nl/?q=financieel%20experts%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20wethouders%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20Bestuurdersbijeenkomst%20overmaat%20maatshappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20Makelpunten
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20Werkgroep%20verduurzamen%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1503%20Canvas%20voor%20%28buurt%29voorzieningen
http://www.bouwstenen.nl/?q=1504%20Onderwijshuisvesting%20en%20energiebesparing
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Partnernotitie%202014%20met%20korting.pdf
https://twitter.com/BouwstenenvS
http://www.linkedin.com/groups?gid=2623719&trk=my_groups-b-grp-v


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, Stimuland, 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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