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5 februari 2015  

Van kerk naar kind- en buurtcentrum  

 

Ambities voor een integraal kindcentrum kunnen (ook) in de 

bestaande voorraad worden gerealiseerd. Een mooi 

herbestemmingsvoorbeeld uit Leeuwarden waar school, 

kinderopvang, buurt en kerk elkaar (opnieuw) hebben 

gevonden. Lees meer...  
 

Haalbare zorgconcepten en voorzieningen in de plint  

 

All-inclusive wonen en voorzieningen in de plint zijn haalbare 

alternatieven voor verzorgingshuizen die niet op de oude voet 

verder kunnen of willen. Wel is het gewenst dat zorgkantoren en 

gemeenten meewerken. Dat is de conclusie uit een recent 

afgesloten experimentenprogramma, waarvan de resultaten op 

29 januari 2015 zijn aangeboden aan Marnix Norder. Lees 

meer...  
 

Vastgoedbeheer opnieuw geregeld  

 

SRO en de gemeente Amersfoort hebben voor de komende vijf 

jaar nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van het 

gemeentelijk vastgoed. SRO ontzorgt en de gemeente heeft haar 

handen vrij om strategisch te sturen. Nieuw - ook landelijk - is 

de enorme breedte van het gecontracteerde pakket, dus veel 

meer dan technisch beheer. Lees meer...  
 

En verder...  

 Een overzicht van haalbare energiebesparende maatregelen voor zorg, 

scholen en publieke kantoren en veel voorbeelden van energiezuinige 

gebouwen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 Is Plein Oost in Haarlem één van de eerste energieneutrale schoolgebouwen in 

Nederland. 

 Blijkt dat de zonne-energiesector in Nederland veel groter is dan gedacht, 

maakt Zutphen van een afgedankt sportpark een zonneveld en komen er door 

opa & oma gesponserde zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in 

Bronckhorst. 

 Leest u hier waar u aan kunt denken bij de Green Deal Circulaire Gebouwen. 

 Een onderzoek van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed naar de omgang 

met krimp en erfgoed in Noord-West Europa. 

 Is er in Emmen budget vrijgemaakt voor de aanpak van leegstand. 

 Bouwen corporaties in Amsterdam vier leegstaande verzorgingshuizen om tot 

342 sociale huurwoningen, is een Papendrecht een verzorgingshuis 

omgebouwd tot ouderenpension en transformeert Wonen Limburg haar eigen 

kantoor naar woningen. 
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 Een tool voor het in kaart brengen van de risico’s van zorgvastgoed. 

 Is outsourcen van beheer de sleutel tot succesvol beleggen in zorgvastgoed, 

zeggen HEVO en Fris. 

 Is er een tijdelijke regeling voor de aanvullende bekostiging van 

het buitenonderhoud scholen. 

 Worden de scholen in Loppersum aardbevingsbestendig gemaakt. 

 Een praktijkvoorbeeld van de vereenvoudiging vordering voorzieningen 

huisvesting onderwijs. 

 Betere leerprestaties door minder lesuren; wat betekent dat voor het gebouw? 

 Maakt Hoogeveen in samenwerking met o.a. de scholen een visie op 

onderwijshuisvesting. 

 Dreigt Eindhovense school te verhuizen als inspraakprocedure te lang duurt. 

 Is het huisvestingsplan voor de scholen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde 

mislukt. 

 Werkt dorpshuis Drempt met sociaal-aandeelhouders. 

 Een buurthuis in de vorm van een draak voor Taiwan. 

 Een TG-publicatie ‘Leren van samenwerkende gemeenten’. 

 Zet het herstel in de bouwsector door. 

 En is Bouwstenen op zoek naar een slimme en snelle (online, netwerk-) 
communicator uit de regio Amersfoort. 

In de agenda  

In de agenda weer mooie bijeenkomsten van diverse organisaties. De Bouwstenen-

highlights:  

 6 februari; Risicomanagement in de vastgoedportefeuille (Vastgoedprofs) 

 13 februari; De drie D's en vastgoed (Chefs Vastgoed) 

 11 maart; Aftrap en trendverkenning (Vaklui in Vastgoed) 

 12 maart; Financiële experts  

 16 maart; Wethoudersbijeenkomst over vastgoedsturing 

 23 maart; Wethoudersbijeenkomst over het wegwerken van de overmaat 

 25 maart; Benchmark en bestemmingsplannen (Makelpunten) 

 26 maart; Hoe verder met verduurzamen? (Verduurzamen) 
 25 en 31 maart; Canvassen met brede scholen, zorgvoorzieningen en MFA's  

 

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, 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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