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15 september 2015
Vastgoed voor vluchtelingen
De politieke druk om het vluchtelingenprobleem beter op te
lossen is goed op gang gekomen. Gemeenten en corporaties
zoeken de oplossing ook in leegstaand vastgoed. Een overzicht
van de verschillende initiatieven. Lees meer...
Verduurzamen sport, onderwijs en buurt
RVO heeft een publicatie over het verduurzamen van
sportaccommodaties uitgebracht. Verenigingen kunnen hiervoor
subsidie krijgen. Hoe logisch zou het zijn een dergelijke regeling
ook op te stellen voor besturen van scholen en
gemeenschapshuizen? Lees meer...
Zonnetool voor scholen
Voor scholen die nadenken over zonnepanelen ontwikkelde RVO
een publicatie met veelgestelde vragen, praktijkvoorbeelden en
een beslisboom. Zonnepanelen worden namelijk steeds
goedkoper en steeds meer scholen willen verduurzamen. Hoewel
de Trias Energetica ontbreekt, een handige tool. Lees meer...
Wat is een basiliek?
De Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen vindt dit jaar plaats in
De Basiliek in Veenendaal; een MFA puur sang. Maar wat is dat
eigenlijk een basiliek? En wat kunnen we ervan leren? Een lesje
geschiedenis van onze reisleider in Rome. Lees meer...
En verder...








Start de rekenkamer van Amstelveen met een onderzoek naar
maatschappelijk vastgoed.
CBS-kaarten met de gemiddelde afstand tot verschillende voorzieningen in uw
omgeving.
Laten Roermond en Maastricht zich uit elkaar spelen rond de locatie van de
rechtbank.
Het krimpbeleid van de noordelijke provincies: Drenthe, Friesland en
Groningen.
In RTL Nieuws aandacht voor het binnenklimaat op scholen en Buren heeft
geld nodig om het klimaatsysteem in Brede School aan te pakken.
Lijkt schaalvergroting één van de gevolgen van krimp in het VO.
Zijn hogescholen minder gaan besteden aan hun huisvesting. Ook: trends,
analyses en ideeën over de betekenis van huisvesting voor hogescholen door
























Bouwstenen-partner LSa.
Gooit het Kabinet het roer om en stimuleert zij de kinderopvang.
Kamerbrief van minister Asscher over verschillende kinderopvang-thema’s,
waaronder een pilot naar gemeentebrede dagarrangementen.
Misschien toch een tweede leven voor het verzorgingstehuis, als ouderen
willen samenwonen.
Onderzoek naar oud worden in de eigen buurt; het kan, maar gaat niet
vanzelf.
Richten beleggers hun pijlen steeds meer op zorgvastgoed en ander vastgoed
voor ouderen.
Is er tien miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van acht
Rijksmonumenten.
Is Utrecht koploper in energie-efficiënte van haar gemeentelijk vastgoed, lees
hier meer over hun werkwijze.
Verplicht Zaanstad zichzelf tot duurzame investeringen, o.a. in 2700
zonnepanelen.
Stelt Ivo Opstelten, HU-lector Nieuwe Energie, dat een energieneutrale
omgeving moeiteloos haalbaar is.
Praktisch: document rond investeringen en verrekening energiemaatregelen
en hoe je de terugverdientijd van een energiemaatregel berekent.
Gaat de oudste gevangenis van Nederland, de Blokpoortgevangenis in
Leeuwarden, straks verwarmd worden met biomassa en krijgt deze een
culturele herbestemming.
Argumentenkaart: waarom wel of geen actieve rol van gemeenten bij
herbestemming van lege gebouwen?
Krijgt de JWF-kazerne in Assen nieuwe bewoners; een besparing van drie ton.
Een nieuwe website rond herbestemmen in Noord-Nederland.
Leegstand? Almelo organiseert gewoon een festival om de stad nieuw leven in
te blazen.
Van leegte naar leefbaarheid in Zeeland; over pauzelandschappen en
leegstaand vastgoed.
Ligt de toekomst van het open bouwen volgens Frank Bijdendijk, NRP, in de
bestaande voorraad.
Loopt buurtinitiatief Midwest in Amsterdam vast op strenge regels van de
gemeente.
Nieuw fenomeen in Rotterdam, een makerspace: dingen maken, leren van
anderen, in de wijk.
Ha, weer een nieuwe MFA geopend! Nu in De Westereen (FR).
De verschillen tussen strategisch voorraadbeleid en asset management op een
rijtje.
Investeert Brabant 40 miljoen in onderzoek naar ‘big data’.

In de agenda
Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen
Bouwstenen staat het volgende op de planning:









17 september; GPR en gedeeld belang (Verduurzamen)
25 september; Uitbesteding van onderhoud (Vastgoedprofessionals)
28 september; Voorzieningen in transitie
28 september; Trendwatching managementsystemen - Leveranciers
29 september; Expertmeeting managementsystemen - Zorg
6 oktober; Makelpunten in de praktijk (Makelpunten)
7 oktober; Menukaart kostprijsdekkende huur (Financiële experts)
15 oktober; Extramuralisering in de GGZ (Zorgvastgoed)



12 november; Presenteer jezelf (MFA Ondernemers)

Onze Najaarsbijeenkomst vindt plaats op 3 december 2015. Op de speciale
website vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden; tot 1
oktober met vroegboekkorting!

Ook meedoen?
Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke organisaties.
Meer en actiever betrokken bij ons ontwikkelwerk, meer profijt en voordeel. En
natuurlijk veel leuker.
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, Alkmaar, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom, BCOU,
BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer,
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs,
Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk,
Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal,
Reliplan, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, Westland, WOM
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle.
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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