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22 september 2015  

Vergunninghouders onder dak  

 

Gemeenten en corporaties willen leegstaande scholen, buurt- en 

verzorgingshuizen bewoonbaar maken voor vluchtelingen met 

een verblijfsvergunning. Als de samenwerking lekker loopt, kan 

dat snel. Belangrijk is dat partijen willen en bekend zijn met de 

mogelijkheden. Dat is lang niet altijd het geval. Lees meer...  
 

Vastgoed in miljoenen(nota)  

 

De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen van de regering 

hebben ook effect op scholen, zorgvastgoed en ander 

maatschappelijk vastgoed. We hebben een aantal mogelijke 

effecten op een rijtje gezet. Lees meer...  
 

Nog frissere scholen  

 

RVO biedt een update van het Programma van Eisen Frisse 

Scholen, bedoeld voor schoolbesturen en gemeenten met 

plannen voor ver‐ en nieuwbouw van scholen. Deze update sluit 

aan op het Bouwbesluit (januari 2015), waarin de eisen voor 

nieuwbouw zijn verzwaard, en bevat extra's. Lees meer...  
 

Ontwikkelwerk tijdens Najaarsbijeenkomst  

 

De chefs vastgoed zijn tijdens de Najaarsbijeenkomst op 3 

december 2015 goed vertegenwoordigd. Niet alleen als 

deelnemer, maar ook om hun ervaringen en gezamenlijk 

ontwikkelwerk te delen met het brede werkveld. Spelregels, 

managementsystemen, benchmarks, enzovoort. Wat kunt u 

verwachten? Lees meer...  
 

En verder...  

 Heeft nu ook de gemeente Deventer een kadernota Vastgoed. 

 Wil de Provincie Fryslân een nieuwe rol in de gezamenlijke aanpak van krimp. 

 In beeld gevat: wat doet welke gemeente rond de opvang van vluchtelingen? 

 Moeten nieuwe scholen met minder lokalen het Westlandse onderwijs klaar 

maken voor krimp. 

 Stimuleert een nieuwe regeling middelbare scholen om samen te werken bij 

krimp. 

 Programma-item uit Terzake (Canvas), over schoolarchitectuur in het teken 

van het kind. 

 Komt de VNG met een toekomstvisie op onderwijshuisvesting: 'De lat 

omhoog'. 
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 Vullen ouderen leegstaande klaslokalen in het Limburgse Beesel; winst voor 

oud én jong. 

 Publiceren VNG en KING hun rapportage ‘Gemeentelijke monitor sociaal 

domein’. 

 De participatiesamenleving; wat is daar al zichtbaar van na twee jaar? 

 Verduurzaamt Stichtse Vecht haar gemeentekantoor. 

 Annemarie Rakhorst tijdens webinar: ‘Is terugverdientijd het sleutelwoord 

voor verduurzaming vastgoed?’ 

 Worden per direct 400 vluchtelingen opgevangen in de leegstaande 

koepelgevangenis in Arnhem en onderzoekt Rijksvastgoedbedrijf de 

mogelijkheden voor opvang in rijkskantoren. 

 PvdA-pleidooi voor buurtrechten; om mensen meer zeggenschap te geven 

over eigen buurt. 

 Renoveert Nederlandse architect Francine Houben de monumentale 

bibliotheek in New York. 

 Ontwikkelde wetenschapper Frans Rasenberg een nieuwe kijk op 
luchtkwaliteit in openbare gebouwen. 

In de agenda  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen 

Bouwstenen staat het volgende op de planning:  

 25 september; Uitbesteding van onderhoud (Vastgoedprofessionals) 

 28 september; Voorzieningen in transitie  

 28 september; Trendwatching managementsystemen - Leveranciers 

 29 september; Expertmeeting managementsystemen - Zorg (i.s.m. Aedes-

Actiz) 

 6 oktober; Makelpunten in de praktijk (Makelpunten) 

 7 oktober; Menukaart kostprijsdekkende huur (Financiële experts) 

 15 oktober; Extramuralisering in de GGZ (Zorgvastgoed) 

 12 november; Presenteer jezelf (MFA Ondernemers) 

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale 

website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden; tot 1 

oktober met vroegboekkorting!  

 

 

 

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!  
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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, 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, 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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