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Vastgoed met een missie 

 

De Belgische gemeente Gent stuurt met vastgoed intensiever op inhoudelijke 
doelen en minder op geld dan in Nederland, blijkt uit een bezoek van chefs 
vastgoed aan de stad. Waar wij afgelopen jaren sterk hebben ingezet op de 
meer bedrijfsmatige benadering van het vastgoed, zet Gent sterk in op de 
opgave om de stad sociaal en economisch aantrekkelijk te houden. Lees 
meer... 

 

5 recepten voor hergebruik  

 

Er is meer uit leegstaand vastgoed te halen dan een hoge prijs, blijkt uit een 
project van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Om een goede 
keuze te maken voor de toekomst van leegstaand vastgoed ontwikkelt de 
Wijkplaats samen met Bouwstenen en het H-team 5 recepten voor 
hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Lees meer... 

 

Verwarrend nieuws 

 

Beetje verwarrend; het nieuws over de verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed in de media. Zijn de doelstellingen uit het 
Energieakkoord nu wel, grotendeels of bij lange na niet haalbaar? We zijn 
benieuwd naar de stand in het land en wat er volgens u moet gebeuren om 
bestuurlijke ambities waar te maken. Lees meer... 

 

Veel vacatures 

 

Momenteel zijn er opvallend veel vacatures rond maatschappelijk vastgoed. 
Van vervanging tot uitbreiding en van adviseurs tot specialisten in 
onderwijshuisvesting. Er lijkt niet direct een reden te zijn dat er meer 
vacatures zijn; de motieven zijn divers. Opvallend is het wel. Lees meer... 

 

En verder... 

• Kiest Amersfoort voor een renovatie van het oude stadhuis in plaats van nieuwbouw. 
• Gloort een nieuwe toekomst voor het theater in Maassluis (ZH). 
• Gaan twee basisscholen in Geldrop (NB) waarschijnlijk toch een nieuw gebouw delen. 
• Bereiken gemeente Arnhem en schoolbesturen overeenstemming over vernieuwing 

schoolgebouwen en gaat Arnhem bovendien de leegstand van basisscholen aanpakken. 
• Onderzoekt Maassluis omstreden ouderenverhuizing nadat bewoners, familieleden en 

andere belanghebbenden van zorgcentrum De Vliet een petitie ondertekenden tegen de 
sloop. 

• Transformeert de Utrechtse Westerkerk tot een culturele en maatschappelijke hotspot. 
• Wordt Dorpshuis Maurik (Gld) mogelijk gesloopt. 
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• Is er behoefte aan een nieuw buurthuis in de Groningse Cereswijk. 
• Ligt bestuur van Gronings buurtcentrum Poortershoes in de clinch met de gemeente. 
• Roept Stichting Natuurlijk Otterlo (Gld) op om bouwplannen MFC te splitsen. 
• Mag middelbare school niet meer meebeslissen over een nieuw MFA in het Friese Gorredijk. 
• Is er groen licht voor een multifunctioneel sportcentrum in Espel (FL). 
• Wordt het beheer en de exploitatie van MFC De Wier in Opsterland (FR) overgedragen aan 

een stichting. 
• Is er gedoe rond de aanbesteding van een nieuw zwembad in Emmen.  
• Wordt onderzocht of de veiligheid nog gewaarborgd is bij sportzaal in Weert. 
• Wordt er in Maurik (Gld) nagedacht over de toekomst van een nieuwe sporthal en buigt de 

gemeente Nieuwkoop (ZH) zich over de locatiekeuze van hun nieuwe sporthal De Vlinder. 
• Staat Ingrid de Moel in haar column ‘Zittend Beroep’ voor meer beweging op kantoor en in 

het onderwijs.  

In de agenda 

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Bij Bouwstenen hebben 
we netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers), waaronder: 

• 27 juni: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Eindhoven) 
• 29 juni: Onderhoudscontracten op tafel (in Amersfoort) 
• 6 september: Nieuwe generatie huisvestingsplannen (in Haarlem) 
• 17 september: De Vastgoedorganisatie (alleen voor Chefs Vastgoed) 

Ook meedoen? 

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 gebruik elkaars kennis via onze LinkedIn-groep! 

 

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, 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, Overbetuwe, Oss, Penta Rho, 
Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Republiq, Rienks Bouwmanagement, 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, 
Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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