
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie 

 
 

3 maart 2015  

Ik zoek huisvesting, wat nu?  

 

Geen nood. Ruimte genoeg. Maar hoe kom je tot een goed 

antwoord op die ruimtevraag? Bijgaand stappenschema laat dat 

zien en kan worden gebruik als vast onderdeel van de 

bouwprocedure. Nieuwbouw is pas een optie als alle 

mogelijkheden in de bestaande voorraad zijn bekeken en 

beoordeeld. Lees meer...  
 

Wat corporaties nog mogen  

 

Deze maand wordt naar verwachting de nieuwe Woningwet 

goedgekeurd. Hierin wordt ook aangegeven wat corporaties wel 

en niet mogen met maatschappelijk vastgoed, bij bestaande en 

nieuwe situaties. De strakke regels en beperking van de 

(combinatie-)mogelijkheden zijn geen verrassing. Toch nog 

even de regels op een rij. Lees meer...  
 

Amateurs in vastgoed  

 

ROC Leiden kon door onverantwoorde vastgoedtransacties niet 

meer investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Minister 

Bussemaker maakte een eind aan het "naïeve en 

amateuristische" gedrag van het schoolbestuur. Dreigt voor het 

PO hetzelfde? Hoe kunnen we het weglekken van onderwijsgeld 

en amateurisme voorkomen? Lees meer...  
 

En verder (tijdens de voorjaarsvakantie)...  

 Een heel hartelijk welkom aan Poelmann van den Broek advocaten als 

partner van Bouwstenen! 

 Een overzicht van het Kadaster over de ontwikkeling van de vastgoedwaarde 

per gemeente. 

 Profiteert de buurt van investeren in monumenten door stijgende 

huizenprijzen blijkt uit onderzoek van de VU. 

 Heeft bbn onderzoek gedaan naar de omvang van de gemeentelijke 

vastgoedorganisatie. 

 Heeft de gemeente Almere haar maatschappelijk vastgoed prima onder 

controle, blijkt uit de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2014. 

 Is er (nog steeds) weinig kennis over de aansprakelijkheid bij 

burgerinitiatieven, volgens onderzoek i.o.v. Binnenlandse Zaken. 

 Van Twynstra Gudde een onderzoek naar effectiever gebruik van gemeente- 

en cultuurhuis èn zes redenen om met PPS te starten; een gratis download. 

 Liggen gemeente Leusden en woningcorporatie in de clinch over de kosten 

van MFA’s. 
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 Is staatssecretaris Dekker tegen het recht op volledige doordecentralisatie 

van onderwijshuisvesting. 

 Verslag van een expertmeeting ‘sturen op exploitatiekosten bij scholen’, met 

M3V. 

 Antwoord op de kamervragen over onwettige eisen van gemeente aan 

huisvesting school. 

 Beschrijft een bureau tien manieren om te starten met een IKC. 

 Biedt leegstand wellicht ruimte aan nieuwe woonvormen, zoals door Ingrid de 

Moel verwoord in haar column voor Binnenlands Bestuur. 

 ‘Erf delen’ als alternatief voor het verzorgingshuis. 

 Legt de overheid zichzelf kwaliteitseisen op voor rijksgebouwen. 

 Bericht NOS dat eigenaren daken waarin asbest zit voor 2024 moeten laten 

vervangen. 

 Is verduurzaming nog altijd een belangrijk aspect bij zorghuisvesting, aldus 

Harmke Bekkema. 

 Is duurzaam management van maatschappelijk vastgoed een must volgens 

Willem Adriaanssen van HEVO. 

 Kan en mag er meer bij duurzame monumentenzorg, aldus de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. 

 Wordt dit het eerste echte klimaatneutrale gebouw van Nederland? 

 Is dit crowdfundingproject voor zonnepanelen mogelijk ook interessant voor 

gemeentelijke daken. 

 Willen scholen en gemeenten in Bouwstenen-verband werken aan een meer 

vraaggestuurde markt rond het verduurzamen door de hand in eigen boezem 

te steken. 

 Opent elke week wel ergens een nieuwe MFA haar deuren, zo ook De Punt in 

Vroomshoop en zijn er plannen in Korendijk. 

 Heeft Tilburg wel moeite om haar MFA’s ’s avonds en in het weekend gevuld 

te krijgen. 

 Leiden meer ontmoetingsplaatsen niet per definitie tot meer ontmoetingen, 

volgens Marc van Leent van de Wijkplaats. 

 Is er bij de politiek in Valkenswaard twijfel over de bouw van een sporthal. 

 Krijgen gemeenten meer ruimte om op te treden bij verwaarlozing 

monument. 

 Hier de mogelijkheden voor sloop in de bestaande bebouwing, beschreven 

door de VNG. 

 Ontstaan in Drenthe ecologische ruïnes door het opheffen van agrarische 

bedrijven, volgens een Wagenings onderzoeksbureau. 

 Staan binnenkort ook politiebureaus leeg, na besluit van minister Opstelten. 

 Een kleine wetswijziging door minister Schultz die positief uitpakt voor 

herbestemming van monumenten. 

 Een rapport van RVO over slim transformeren naar sociale huurwoningen. 

 Een overzicht van 20 jaar herontwikkelen: de Hallen in Amsterdam, met 

vallen en opstaan. 

 Is de watertoren in Lutten (O) omgebouwd tot bed & breakfast en worden 

een monumentale school in Rotterdam en de modevakschool in Amsterdam 

getransformeerd tot woongebouwen. 

 Heeft de Pastoor van Arskerk in Eindhoven ook een geheel nieuwe 

bestemming gekregen. 

 Verkoopt de gemeente Tilburg het Ketelhuis via open inschrijving en zet UvA 
vastgoed in de uitverkoop. 

In de agenda  

In de agenda weer veel mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. Ook bij 
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Bouwstenen staat er veel gepland:  

 11 maart; Aftrap en trendverkenning (Vaklui in Vastgoed) 

 12 maart; Financiële experts  

 16 maart; Wethoudersbijeenkomst over vastgoedsturing (Tip je bestuurder!) 

 23 maart; Wethoudersbijeenkomst over het wegwerken van de overmaat 

(Tip je bestuurder!) 

 25 maart; Benchmark en bestemmingsplannen (Makelpunten) 

 25 maart; Ondernemingsplan buurtvoorzieningen op één A4 - in Eindhoven 

 26 maart; Ontwikkelingen en plannen voor 2015 (Verduurzamen) 

 26 maart; Themacafé: Verwarming uit biomassa  

 31 maart; Ondernemingsplan buurtvoorzieningen op één A4 - in Amersfoort 

 10 april; De kostprijsdekkende huur voorbij (Vastgoedprofessionals) 

 15 april; Grote stappen op huisvestings- en energiegebied (exclusief voor 
scholen) 

 

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, Eigen 
Haard, 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, Maastricht, Ministerie BZK, M3V, Movisie, Nijmegen, Oss, 
Pameijer, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Reliplan, Rien Weijers Dakwerken, 
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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