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Meer transparante huur  

 

De gemeente Tilburg wilde af van de wirwar aan huurprijzen en 

subsidiestromen voor haar vastgoed. Daarom besloot de gemeente te 

gaan voor een transparante kostprijsdekkende huur. Een ingewikkelde en 

omvangrijke klus. Marion Bakker, portefeuillemanager in Tilburg, deelt 

haar ervaring. Lees meer .... 
 

Zicht op gebruikerservaring systemen  

 

Benieuwd naar de ervaring van anderen met informatiesystemen voor 

vastgoed- en facility management? Kijk dan op onze site, maar vul vooral 

ook je eigen ervaring in. Hoe meer reviews door de verschillende 

gebruikers, hoe beter we weten wat een systeem kan en waar het 

eventueel kan worden verbeterd. Lees meer ....        
 

Flinke stappen in Almere  

 

De gemeente Almere heeft een groot deel van haar gebouwen inmiddels 

voorzien van zonnepanelen, met als doel om in 2022 een energieneutrale 

stad te zijn. De gemeente wil in haar vastgoed 20% energie besparen en 

40% van het energieverbruik zelf opwekken, vertelt Anko Kuyt van de 

gemeente. Lees meer ...      
 

Meer geld in 2018  

 

In 2018 wordt er door het rijk meer geld uitgetrokken voor 

verpleeghuizen, onderwijs, sport, buurtactiviteiten en innovatie. Dat blijkt 

uit de Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. 

Lees meer ......   
 

In de agenda  

In onze agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen 

diverse netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder: 

• 6 oktober; Horeca in wijkvoorzieningen  

• 10 oktober; Ervaring met duurzame MJOP's 

• 11 oktober; Onderhoudscontracten op tafel 

• 12 oktober; Organisatie en rollen in het vastgoedmanagement bij scholen en 

gemeenten 

• 2 november; Introductie financieën en BBV.  
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En op 30 november de Najaarsbijeenkomst  

 

Het programma krijgt steeds meer vorm. Veel aandacht voor de bedoeling 

van het vastgoed en handvaten voor professioneel vastgoedmanagement. Ook 

is er meer zicht op de publicaties die u mee naar huis krijgt en de organisaties 

die op de kennismarkt klaar staan uw vragen te beantwoorden. Staat deze 

dag al in uw agenda? Lees meer .... 
 

En verder...  

• Is nu ook de gemeente Noordenveld (DR) partner van Bouwstenen (welkom). 

• Koopt de gemeente Leiden twee panden om daklozen te huisvesten. 

• Mag Leeuwarden beslissen over het lot van het gemeentehuis in Stiens. 

• Verhuist de raadszaal in het Groningse stadshuis van de begane grond naar de zolder. 

• Opent het energieneutraal Integraal Kindcentrum Het Noorderlicht in Doetinchem (GLD) 

haar deuren. 

• Worden middelbare scholen in Roosendaal (NB) zelf verantwoordelijk 

voor onderwijshuisvesting. 

• Werkt Amersfoort in samenwerking met 21 schoolbesturen aan plan om 

honderd schoolgebouwen te vernieuwen. 

• Moeten gemeenten een onderzoek instellen naar betonnen vloeren van 

utiliteitsgebouwen naar aanleiding van incident in Eindhoven. 

• Maakt gemeente Breda ruim 18 miljoen euro vrij voor het energiezuinig maken van 

gebouwen. 

• Wordt een kerk in Utrecht omgebouwd tot gezondheidscentrum. 

• Lijkt het erop dat Helmond Sport (NB) na jaren van wachten toch een 

nieuw voetbalstadionkrijgt. 

• Versterkt gemeente Tynaarlo (DR) greep op sportkantines. 

• Hopen inwoners van Musselkanaal (GR) op behoud zwembad De Horsten. 

• Loopt bouwproject Filmtheater De Viking in Deventer opnieuw tegen extra kosten aan. 

• Is de verbouwing van gemeenschapsgebouw ‘De Weijers’ in Sommeren (NB) goedkoper 

dan nieuwbouw. 

Vacatures  

Zijn er diverse vacatures bij partners van Bouwstenen. Zie de vacatures op onze website. 

Kennis delen  

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van hetgeen 

we samen weten en kunnen. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, 
Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink 
Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, 
Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom 
Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, HollandseKroon, Horst aan de Maas, Houten, Instituut 
VGM, Kadaster, Kerkrade, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman 
adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, 
Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Raderadvies, 
Republiq, Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, 
Tekenplus, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie 
CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk 
Vastgoed, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail 
naar portal@bouwstenen.nl 
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