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Vaart in verduurzaming  

 

Gemeenten als Tilburg, Zeist, Deventer, Almere, Lelystad, 

Uithoorn en Amstelveen maken vaart met duurzaamheid en 

verduurzamen vaak ook het eigen vastgoed. Subsidies en 

stimuleringsprogramma’s dragen daar aan bij, blijkt o.a. uit een 

bijeenkomst van Bouwstenen. Lees meer...  
 

Financiële risico's voor scholen  

 

Nu scholen verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud 

lopen ze ook meer financiële risico’s. In bijgevoegd artikel van 

Aestate worden diverse cijfers genoemd die scholen kunnen 

gebruiken als houvast of referentie voor hun eigen 

berekeningen, om de risico's te beperken. Lees meer...  
 

Spelregels Tilburg gereed  

 

Na Breda en Enschede heeft ook de gemeente Tilburg spelregels 

voor het vastgoedmanagement opgesteld. Hiermee wordt het 

vastgoedbeheer verder geprofessionaliseerd. Ad van de Gevel 

van Tilburg deelt zijn ervaringen en is ook bereid andere 

gemeenten vooruit te helpen met het opstellen van hun 

spelregels. Lees meer...  
 

De toekomst staat al  

 

Het gebouw van de toekomst bestaat al. Met die slogan werd 

het Nationaal Programma Herbestemming op 23 maart 2015 

afgerond; de bestaande voorraad gebouwen verdient de 

aandacht. Ook al is dat gedateerde architectuur op een verlaten 

plek, zoals Stroink dat verwoordde. Lees meer...  
 

En verder...  

 Een blog: ‘Vandaag invoeren, morgen maatschappelijk rendement‘. 

 Heeft Stimuland een magazine uitgebracht over methodieken voor 

voorzieningenplanning. 

 Wil Etten-Leur bezuinigen door vaker multifunctionele gebouwen te gebruiken 

en gemeentelijk vastgoed versneld af te stoten. 

 Handhaaft staatssecretaris Dekker de regels voor nevenvestigingen buiten de 

RPO. 

 Een publicatie van Movisie over de gevolgen van sluiting van 

verzorgingshuizen. 

 Beantwoordt staatssecretaris Van Rijn kamervragen over zorgvastgoed. 

 Tien succesfactoren voor slim transformeren en evenveel adviezen hoe 
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leegstand aan te pakken via transformatie. 

 Moet herbestemmen volgens het H-team op de agenda van 

(stede)bouwkundige opleidingen. 

 Staat in Arnhem een schoolgebouw te koop, wordt een gebouw langs de 

Utrechtse tippelzone een tijdelijke stadskantoortuin en stelt Oirschot haar 

vastgoed beschikbaar voor asielzoekers. 

 Zijn er ambitieuze plannen voor stadslandbouw in kantoorpanden, maar kan 

herbestemming meer invullingen hebben. 

 Wordt in Meppel een kerk gesloopt ten behoeve van woningbouw. 

 Heeft Deventer haar vastgoedaanbod online gebundeld. 

 Blijven gemeenten uitbreiden, tegen de wil van de provincie. 

 Zoekt Enschede meedenkers in het kader van een ziekenhuis dat over twee 

jaar leegkomt. 

 Hebben verdwenen computers in Stichtse Vecht mogelijk gevolgen voor 

maatschappelijk gebruik van semi-openbare gebouwen. 

 Heeft Tynaarlo scholen twaalf jaar lang een te optimistisch beeld geschetst 

over MFA’s en wordt die in Leusden gesubsidieerd door de provincie. 

 Wordt een burgerinitiatief vaak getrokken door een vermomde professional. 

 Dringt GroenLinks in Kerkrade aan op verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed. 

In de agenda  

In de agenda weer veel mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. Binnen 

Bouwstenen staat onder meer het volgende gepland:  

 10 april; De kostprijsdekkende huur voorbij (Vastgoedprofessionals) 

 15 april; Bijeenkomst rond huisvesting en duurzaamheid - exclusief voor 

schoolbesturen 

 21 mei; Bottom-up ontwikkelingen voorzieningen en vastgoed (Gemeenten) 

 27 mei; Leren van vastgoeddrama's  

 29 mei; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen (Spelregels) 

Nieuw 

Daarnaast zijn recent twee nieuwe netwerken gestart; Vaklui in vastgoed en 

Financiële experts. Meedoen? We horen het graag. 

  

Goed om te weten: meedoen is extra aantrekkelijk als partner van Bouwstenen. Hier 

leest u meer over partner worden. 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, M3V, Maastricht, Ministerie BZK, 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, 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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