
11 maart 2014  

Tijdig kind-voorzieningen plannen  

 

Stéphanie van Noordt raadt (kleine) scholen aan tijdig het gesprek aan te 

gaan over de voorzieningenstructuur, vooral in krimpgebieden. Dit om te 

voorkomen dat de kwaliteit en diversiteit van scholen in gevaar komt. In 

haar e-paper adviseert ze schoolbesturen hoe dat aan te pakken.  Lees 

meer...  
 

Alert op Warmtewet  

 

De Warmtewet, die sinds 1 januari 2014 van kracht is, heeft nog niet veel 

aandacht in de media gekregen. Toch brengt deze wet per direct 

aanzienlijke verplichtingen met zich mee voor eigenaren en verhuurders 

van (maatschappelijk) vastgoed. Gezien de zware sancties wel iets om 

alert op te zijn. Lees meer...  
 

Vastgoedmanagment en buitenonderhoud  

 

Voor professioneel vastgoedmanagement (waaronder buitenonderhoud) is 

het van belang dat partijen elkaar verstaan. Waar gaat het over als we 

het hebben over strategisch, tactisch en operationeel managementen? 

Welke activiteiten horen daarbij? Waar zit het buitenonderhoud? Voor een 

goed begrip hebben we de activiteiten op een rijtje en in een plaatje 

gezet. Lees meer...  
 

En verder...  

 Heeft Fakton zich als partner bij Bouwstenen aangesloten; welkom! 

 Ontvangen inmiddels meer dan 5.000 mensen de digitale nieuwsbrief van Bouwstenen. 

 Zijn we benieuwd hoe het staat met het vastgoedmanagement in uw organisatie (via 

één klik) 

 Heeft Almere een boek over gemeentelijke gebouwen uitgebracht 

 Heeft Ruimte OK een kwaliteitskader voor het basis-onderwijs gelanceerd. 

 Wordt verwacht dat IKC's een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen 

indien er een positief klimaat heerst en het qua tijden aansluit bij de wensen van de 

ouders. 

 Verschillende aanpak leegstand in Maasticht, Deventer en Leiden zoals besproken 

tijdens de Biënale leegstand en herbestemming in Maastricht. 

 Zetten negen partijen zich in Brabant gezamenlijk in voor herbestemming kerken. 

 Wordt een leegstaand verzorgingshuis in Amstelveen huisvesting voor jongeren. 

 Is het provinciekantoor in Haarlem het meest duurzaam gerenoveerde kantoor. 

 Is er een verkiezing voor duurzame-bouw-vrouw.  

 Valt er nog heel wat te doen aan de samenwerking op lokaal niveau tussen de bij zorg 

betrokken sectoren; ook qua voorzieningenplanning. 

 Heeft de VNG een boekje uitgebracht met zes gemeentelijke voorbeelden rond de 

decentralisaties, waaronder een studentenhuis voor ouderen (Woerden) en een 
marktplaats voor informatie en zorg (Haarlem). 

In de agenda  
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Weer veel bijeenkomsten en cursussen op de agenda van Bouwstenen. Een greep uit het 

aanbod:  

 14 maart; Routekaart bij leegstand (Vastgoedprofs) 

 25 maart; Duurzaam onderhoud en energiebesparing (Verduurzamen MV); gratis vor 

gemeenten, scholen en maatschappelijke dienstverleners. 

 26 maart; De aanloop naar een Makelpunt (Makelpunten in wording) 

 27 maart; Integrale Kindcentra in bestaande en nieuwe gebouwen (Onderwijs & 

Opvang) 

 24 april; Netwerkbijeenkomst voor Wijkondernemers; Attendeer ondernemende 
bewoners in uw omgeving op deze gratis bijeenkomst 

Altijd op de hoogte? Volg ons op Twitter en word lid van 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, Eigen Haard, Enschede, Fakton, Futura, Geotax, Gouda, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, 
Kerkrade, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, 
Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, 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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