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Bestuurlijke aandacht vastgoed  

 

Er is een groot verschil tussen landelijke en stedelijke 

gemeenten, maar beiden hebben baat bij een gebiedsgerichte 

benadering van het vastgoed en duidelijke keuzes. Dat blijkt uit 

de twee bestuurdersbijeenkomsten die Bouwstenen samen met 

de VNG in maart 2015 organiseerde. Onderwerp van gesprek 

was sturing op gemeentelijk vastgoed en de aanpak van de 

overmaat. Lees meer...  
 

(On)macht rond zorgvastgoed  

 

Binnen en buiten Bouwstenen horen we regelmatig klachten 

over de rol van het zorgkantoor, waardoor het lastig is 

vastgoedbeslissingen te nemen. Het samenspel kan beslist 

beter, vindt het werkveld. Waar loopt men tegenaan? En hoe 

kan het beter? Lees meer...  
 

Kansen van krimp in onderwijs  

 

Krimp vraagt om een nieuwe bestuurlijke benadering van het 

onderwijs, wordt duidelijk uit een expertbijeenkomst op de NOT 

begin dit jaar. Het gaat daarbij om meer dan de kwaliteit van 

het onderwijs, maar ook over afstanden en 

onderwijsvernieuwing. Lees meer...  
 

Makelpunt faciliteert bewoners  

 

Een makelpunt als voorbeeld van de faciliterende overheid; voor 

het (online) matchen van vraag en aanbod van (sociale) ruimte. 

Werkt het? Een kijkje in de keuken bij Utrecht en Eindhoven 

leert van wel. Zij faciliteren ruimtezoekers en -aanbieders en 

brengen hen bij elkaar. Lees meer...  
 

En verder...  

 Is herbestemmen bij het Rijk een speerpunt en schreef Minister Blok een brief 

over de overdracht van 31 (Rijks)monumentencomplexen. 

 Zal de Seelig-kazerne in Breda worden herbestemd tot mbo-

opleidingscentrum, kopen bewoners in het Friese Goënga hun kerk en worden 

er ook voetbalkantines herbestemd. 

 Lanceert het CBS een digitale kaart met buurtkenmerken en afstanden tot 

zorg-, onderwijs-, en opvangvoorzieningen, zwembaden, bibliotheken, enz. 

 Zoekt een student aan de TU Delft participanten voor een kort online 

onderzoek naar onderwijsvastgoed. 

 Heeft Duurzame Scholen een nieuw magazine gelanceerd. 
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 De vraag wie de sociale functie in de wijk gaat opvangen bij sluiting van een 

verzorgingshuis. 

 Komt in Kapelle (Zeeland) een energieneutrale MFA. 

 Blijken tijdelijke gebouwen steeds populairder als huisvesting. 

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 met de auteur van het boek 'Twee keer 

valse start' en wethouder vastgoed Amersfoort 

 29 mei; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen (Spelregels) 
 2 juni; Extramuralisering in de praktijk (Zorgvastgoed) 

 

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, 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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