
 
 

 

Succesvolle pilot  

 

RodeKersen heeft de potentie om uit te groeien tot dé reviewsystematiek 

voor publieke voorzieningen. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilotversie. 

René Leppink van de gemeente Utrecht en Marco van Driel van de 

Stichting Welzijn Lelystad vertellen wat de pilot hen heeft gebracht. Meer 

lezen ....   
 

Initiatiefrijke bewoners  

 

Op initiatief van burgers komt er een zwembad met sporthal in Abcoude. 

De gemeenteraad van De Ronde Venen had aanvankelijk haar twijfels, 

maar heeft uiteindelijk met grote meerderheid ingestemd. Hoe gaat 

zoiets? Lees meer....       
 

Nieuw IHP in Arnhem  

 

De gemeente Arnhem zal de komende 10 jaar € 54 miljoen uittrekken om 

de huisvesting van het basisonderwijs te verbeteren en leegstaand tegen 

te gaan. Dat is te lezen in het nieuwe Integrale Huisvestings Plan. Lees 

meer .....    
 

Staat deze al in uw agenda?  

 

Dé netwerkbijeenkomst van het jaar rond maatschappelijke voorzieningen en 

vastgoed op donderdag 30 november 2017. Voorkom dat uw agenda vol loopt 

met "ongoing business (cases)" en meld u nu aan.  
 

Verder in de agenda  

Op onze site bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. 

Bij Bouwstenen netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers):  

• 27 oktober; Spelregels (duurzaam) levenscyclus beheer 

• 31 oktober; Open data en duurzaam ruimtegebruik (netwerk makelpunten)  

• 2 november; Introductie financieën en BBV 

• 30 november; de Najaarsbijeenkomst  

En verder in het nieuws  

• Gaan er in 2017 ruim 50.000 meer kinderen naar de dagopvang. 

• Steekt de gemeente Molenwaard (ZH) extra geld in het nieuwe dorpshuis Oud-Alblas. 
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• Is het nog onzeker of de gemeente Someren (NB) een half miljoen extra gaat 

investeren in de renovatie van gemeenschapshuis De Weijers. 

• Onderzoekt de gemeente Helmond (NB) de mogelijkheid om een nieuw zwembad op 

sportpark De Braak. 

• Worden in Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland in 3 jaar tijd 150 sportverenigingen 

verduurzaamd.  

• Is De Adriaan Roland Holstschool in Bergen (NH) hard op weg om energieneutraal te 

worden. 

• Kunnen 25 basisscholen uit Noord-Brabant en Limburg een gratis energiescan doen. 

• Besteedt de gemeente Tilburg (NB) het beheer en onderhoud van 170 gebouwen uit. 

• Wordt het voormalig gemeentehuis in Oostvoorne (ZH) getransformeerd, is er een 

overeenkomst getekend voor de komst van een nieuw gemeentehuis in de Zuidplas 

(ZH) en zorgt de mogelijke verkoop van het gemeentehuis in Wijk en Aalburg (NB) nog 

altijd voor discussie binnen de raad. 

• Blijkt het ziekenhuis in Drachten (FR) ook na de sloop nog geld waard te zijn. 

• Heeft de rechter bepaald dat de gemeente Den Helder (NH) het voormalig postkantoor 

met Rob Scholte museum niet mag ontruimen. 

• Stelt de gemeente Schagen het geluk van de burgers centraal en zijn we benieuwd 

welke consequenties dat heeft voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.  

Vacatures  

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

Actief meedoen  

Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe 

meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.     

 

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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