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IPD-cijfers weinig verrassend
De meest recente cijfers uit de IPD Benchmark Gemeentelijk
Vastgoed zijn voor gemeenten weinig verrassend. Wellicht zijn
ze voor scholen informatief in verband met de overheveling van
het buitenonderhoud. Opmerkelijk is dat de exploitatiekosten zijn
gedaald van € 24,- /m2 in 2012 naar € 20,-/m2 in 2013. Lees
meer...
Rijksvastgoedportefeuille slankt af
Het Rijksvastgoedbedrijf wil tot 2020 zo'n 3 miljoen m2 vastgoed
afstoten. In sommige gemeenten heeft dat nogal impact, vooral
in gemeenten waar het rijk veel vastgoed heeft zoals in Den
Haag, Zwolle en Assen. Er worden wel afspraken met de
gemeenten gemaakt, maar de procedures duren soms té lang.
Lees verder...
Slopen niet nodig?
Minister Blok vindt het niet nodig overtollig rijksvastgoed te
slopen, zei hij tijdens een symposium op 24 juni 2014,
georganiseerd door het College van Rijksadviseurs. Rudy Stroink
is het daar niet mee eens. Het jasje is te ruim, ook als de
economie straks weer aantrekt. In een essay geeft hij
argumenten voor een andere aanpak. Lees meer...
De participatie-MFA
MFA's kunnen als leerwerkbedrijf dienst doen. De Lumens Groep
maakt daar actief werk van, met de nieuw in te voeren
Participatiewet als aanleiding. Een bijzonder initiatief voor een
welzijnsorganisatie. Lees meer...
En verder...











Kunnen ook bibliotheken bijdragen aan de uitvoering van de 3D's in het
sociaal domein.
Besteedt de helft van de gemeenten niet meer openbaar aan.
Zijn de krimpmaatregelen van Dekker onvoldoende volgens PO- en VO-Raad.
Is volgens Stephanie van Noordt meer maatwerk onderwijs(huisvesting)
mogelijk en nodig.
Is de herziene Modelverordening Onderwijshuisvesting eind juli gereed.
Heeft de VNG de veranderingen in onderwijshuisvesting per 2015 op een rijtje
gezet.
Wil Opmeer een integraal kindcentrum in voormalig Scheringa Museum.
Een opiniestuk over het buurthuis 2.0 als hart van de buurt.
Vraagt de gemeente Hulst naar mening inwoners over multifunctionele
accommodatie.
Kunt u meedoen aan het jaarlijkse Facilitair Marktonderzoek.





Blijkt onderzoek naar haalbaarheid en maatschappelijke behoefte
doorslaggevend in het succes van transformatieprojecten.
Is er ook spontane herontwikkeling van leegstaande industriële gebouwen.
Zoeken studenten interieurarchitectuur een mooie case.

In de agenda
Op de agenda diverse bijeenkomsten. Dit zijn de Bouwstenen-highlights, ook na de
zomerbreak:







16 juli; werkgroep verduurzaming op een bijzondere locatie.
4 september; de zelfvoorzienende samenleving.
11 september; geldstromen en fysieke modellen IKC (Onderwijs & Opvang en
kennismakers)
18 september; start nieuw netwerk wonen, zorg en vastgoed.
24 september; start nieuwe werkgroep verduurzaming scholen. Met het oog
op de overheveling.
4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities
(openbaar)

De partnerbijdrage is verlaagd voor kleine organisaties. Interesse? Lees hier hoe u
partner kunt worden.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en via 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, Ede, Eigen Haard, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda,
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden,
Leusden, Lumens Groep, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan,
Rien Weijers Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, 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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