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Te weinig bestuurlijke aandacht
Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben vaak te weinig
en te laat oog voor hun huisvesting, zeggen betrokkenen uit het
onderwijs. Daardoor dreigt het onderwijs en het huishoudboekje
van scholen in de knel te komen. Lees meer...
Goed te transformeren vastgoed
Wouter de Jong, scheidend ambassadeur van het Expertteam
(Kantoren) Transformatie, roept in Stedebouw & Architectuur op
tot meer aandacht voor de transformatie van maatschappelijk
vastgoed naar woningen. Volgens hem moet de
leegstandsproblematiek veel meer gebiedsgericht en vanuit de
behoefte aan woningen worden benaderd. Lees meer...
Ondanks hobbels duurzaam succes
De gemeente Utrecht stelde in 2013 haar duurzaamheidsplan
op. Hoe staat het nu met de uitvoering daarvan? We vroegen
het Frits Velthuijs van de Utrechtse Vastgoed Organisatie.
Utrecht heeft een aantal hobbels genomen, waardoor ook
nieuwe ontwikkelingen in gang zijn gezet. Lees meer...
Nieuw architectuurjaarboek
Het nieuwe architectuurjaarboek is een feest voor het oog en
staat vol met maatschappelijk vastgoed, prachtige beelden,
prikkelende ontwerpen en duidelijke tekeningen. Dit jaar voor
het eerst ook meer verbouwingen dan nieuwbouwprojecten.
Alleen matcht het taalgebruik niet helemaal met de inhoud. Lees
meer...
En verder...






Het Eindhovense antwoord op begrotingstekort: bezuinigen op (leegstaand)
vastgoed en sportvoorzieningen.
Maakt de gemeente Doetinchem werk van aanpak leegstand en
herbestemming.
Heeft het bericht over onderzoek van Daniël Vos naar overmaat bij
basisscholen aardig wat reacties losgemaakt.
Werkt Veenendaal aan een Intregraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020;
nieuwbouw in strijd tegen leegstand en moeten in Amersfoort de komende
jaren veel schoolgebouwen sluiten.
Verkent staatssecretaris Dekker de randvoorwaarden voor een recht op
doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen.















Zijn nu ook alle basisscholen te vergelijken via Scholenopdekaart.nl.
De ervaringen: studenten in Deventer op kamers in verzorgingstehuis, in ruil
voor vrijwilligerswerk.
Beschrijven EIB en MSCI de randvoorwaarden voor beleggen in bestaand
zorgvastgoed.
Wordt het oude stadhuis in Rijswijk na 12 jaar leegstand wellicht toch weer
Huis van de Stad.
Zijn veel kerken te groot en worden gesloten; maar soms ook te klein en
uitgebreid.
Een handig overzicht van fondsen voor het behoud van (maatschappelijk)
erfgoed.
Gezocht: studenten en docenten voor deelname aan Week van het Lege
Gebouw.
Wordt eind mei weer een nieuwe MFA geopend, dit keer in Klarenbeek.
Zet Leiden de toon met haar Green Deal Leiden, toont de Andreasschool in
Voorhout hoe duurzaamheid drijfveer kan zijn bij de bouw van een school en
is de monumentale Amsterdamse Potgieterschool een mooi voorbeeld van
duurzame verbouwing.
Stelt Amersfoort daken van sporthallen beschikbaar waarop inwoners
zonnepanelen kunnen plaatsen en laat Zonatlas in één oogopslag zien welke
daken in een gemeente daar nog meer voor geschikt zijn.
Pleit vastgoedeconoom George Müller voor een integrale benadering van
gebouw en duurzaamheid.
Zoekt de Rli de meest kansrijke routes naar volledig duurzame energie.

In de agenda
In de agenda weer aardig wat bijeenkomsten van diverse organisaties. In
Bouwstenenverband organiseren we:











20 mei; Systematiek van de kostprijsdekkende huur (Financiële experts)
21 mei; Bottom-up ontwikkelingen rond voorzieningen en vastgoed
(Gemeenten)
22 mei; Plan van aanpak rond verduurzamen (Chefs Vastgoed en
Verduurzamen)
22 mei; Themacafé: Verduurzamen via het dak (openbaar èn gratis)
27 mei; Themacafé: Leren van vastgoeddrama's met de auteur van het boek
'Twee keer valse start' en wethouder vastgoed Amersfoort (ook leerzaam voor
schoolbesturen èn gratis)
2 juni; Extramuralisering in de praktijk (Zorgvastgoed)
4 juni; Bouwstenen is NIET betrokken bij bijeenkomst van een
'branchecentrum' op deze datum. Wij doen het anders.
5 juni; Waardezaken: vermogen en taxaties (Chefs Vastgoed)
9 juni; Verder met wegwerken overmaat (Wegwerken Overmaat)
12 juni; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen (Spelregels)

Ook partner worden van Bouwstenen? Dat kan! Nu met verlaagde partnerbijdrage
voor kleinere gemeenten, scholen en corporaties.
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, Accres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom,

BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, 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, Laride, Leiden,
Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Ministerie BZK, 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, VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, 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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