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Bouwen voor leegstand?  

 

Het grootste deel van de extra woningbehoefte in Gelderland 

past op de locaties van vrijkomend (maatschappelijk) vastgoed, 

blijkt uit rekenwerk van Bouwstenen. Drie keer voordeel: meer 

woningen, een oplossing voor leegstaand vastgoed en duurzaam 

ruimtegebruik. Lees meer...  
 

Slow transformation  

 

Langdurige anti-kraak is geen (structurele) oplossing. Bijgaand 

een rekenvoorbeeld hoe in tijden van crisis toch een leegstaand 

pand te ontwikkelen en de kosten te dekken. The slow way; 

inspiratie voor het ontwikkelen van nieuwe werk- en 

woonplekken. Lees meer...  
 

Deur op kier voor kleine scholen-coöperatie  

 

Groningse ouders van kleine scholen verkenden tijdens een 

bijeenkomst op 30 juni de mogelijkheden om hun dorpsschool 

middels een coöperatie overeind te houden. Zij maken 

onderdeel uit van een grotere groep. De deur voor dergelijke 

initiatieven lijkt op een kier te staan. Lees meer...  
 

Laatste nieuws najaarsbijeenkomst  

 

Tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 4 december 

2014 kunt u in gesprek met de voorzitters van de bij 

Bouwstenen betrokken branches, Annemarie Jorritsma, Rinda 

den Besten, Marc Calon, Aly van Beek en Lex Staal, over recente 

ontwikkelingen en de agenda voor 2015. U kunt zich nu al 

opgeven en gebruik maken van de aantrekkelijke 

vroegboekkorting. Lees meer...  
 

En verder...  

 Levert investeren in verduurzaming gemeentelijk vastgoed jaarlijks 200-400 

miljoen op. 

 Is het Rijksvastgoedbedrijf sinds een week officieel van start. 

 Beschouwt het Kabinet de aanpak van agrarische leegstand als zaak van 

provincies en gemeenten. 

 De officiële cijfers van de IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. 

 Treedt de inspectie op tegen dubieuze asbestsaneerders. 

 Zijn de schoolvakantie begonnen en daarmee het ‘asbestseizoen’. 

 Mag een ’te kleine’ basisschool in Ede toch blijven. 

 Verhuist basisschool De Hobbendonken in Boxtel niet naar nieuwe wijk: ‘We 

bouwen niet voor leegstand’. 
 Laat deze rekentool Scheiden Wonen en Zorg de knelpunten zien. 
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 Staat een schoollocatie in Waverveen te koop met herbestemming wonen. 

 Is het nieuwe e-zine Herbestemming online, met o.a. Van Nellefabriek, 

‘kerken zijn cool’, private equity en WK voetbal. 

 Vraagt Hengelo inwoners mee te denken over herbestemming bibliotheek. 

 Willen fracties CDA en CU-SGP dat Rotterdam actief aan de slag gaat met 

religieus erfgoed. 

 Is buurtcentrum Poelenburcht in Zaanstad overgenomen door het 

bewonersbedrijf. 

 Is Verzorgingshuis Oudshoorn het eerste verpleeghuis met keurmerk 

Milieuthermometer Zorg Goud. 

 Zijn per 1 juli de verplichtingen voor het energielabel utiliteitsbouw 

veranderd. 

In de agenda  

Op de agenda diverse bijeenkomsten. Dit zijn de Bouwstenen-highlights, ook na de 

zomerbreak:  

 16 juli; Haalbare duurzaamheidsmaatregelen (werkgroep Verduurzaming, op 

bijzondere locatie). 

 4 september; de zelfvoorzienende samenleving. 

 11 september; Geldstromen en fysieke modellen IKC (werkgroep Onderwijs & 

Opvang en kennismakers). 

 18 september; De fysieke agenda rond zorg (nieuw netwerk rond 

Zorgvastgoed en -voorzieningen). 

 24 september; De basisgegevens voor een DMJOP - Scholen (nieuwe 

werkgroep Verduurzamen Schoolgebouwen, interessant met het oog op de 

overheveling). 

 25 september; Vastgoed en de 3D's in het sociale domein (netwerk 

Gemeenten en kennismakers). 

 4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities 

(openbaar). 

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u 

partner kunt worden. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en via onze LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, 
Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, 
Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, 
Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, 
Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS, 
Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, 
Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl  
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