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7 oktober 2014
Primair onderwijs Breda samen verder
Op 2 oktober 2014 zijn in Breda alle 80 schoolgebouwen van het
primair en speciaal onderwijs (met grond) door de gemeente
overgedragen aan coöperatie BreedSaam. Alle schoolbesturen
zijn hierin verenigd. Doel: het geld voor onderwijshuisvesting
beter, handiger, flexibeler en verstandiger inzetten. Een grote
stap voor alle betrokkenen. Lees meer...
Leeg monument in de etalage; nieuwe kans
Steeds vaker zetten gemeenten hun leegkomend vastgoed in de
etalage. Zo ook Gouda. Het Weeshuiscomplex, een
monumentaal complex van 4.000 m2 in de binnenstad zoekt een
nieuwe eigenaar. Een redelijke prijs voor dit topmonument en
een passende functie die meerwaarde voor Gouda oplevert; dát
is het uitgangspunt. Lees meer...
Huisvesting voor netwerksamenleving
Of het nu om onderwijs, zorg, sport of cultuur gaat, de
samenleving vernetwerkt in rap tempo. Professor Hans
Boutellier vertelt op 4 december 2014 wat dat betekent voor
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Zijn boek "Lokaal
bestuur in de improvisatie-maatschappij" verschijnt die dag ook
en alle deelnemers aan de Najaarsbijeenkomst krijgen een
exemplaar mee naar huis. Lees meer...
En verder...











Heten we de gemeente Zoetermeer en KWK Huisvesting & Vastgoed van harte
welkom als Bouwstenen partners!
Zijn drie gemeenten genomineerd voor de innovatie-award, waaronder
Bouwstenen-partner De Ronde Venen en is (partner) Amstelveen de groenste
stad van Europa.
Kan bij de VNG de nieuwe Europese Subsidiewijzer worden gedownload.
De komende 25 jaar torenhoge leegstand in Achterhoeks maatschappelijk
vastgoed.
Zet de rekenkamer in Zeeland informatie over maatschappelijk vastgoed op
een rij.
Heeft Utrecht met Meyster’s Buiten een prachtig transformatieproject
neergezet en is in dezelfde stad een nieuw stadskantoor geopend dat plaats
biedt aan 3.000 ambtenaren.
Is er een nieuwe brochure met tips voor goed onderzoek naar
herbestemming.
Krijgt de oude mavo in Dokkum een mooie herbestemming als
woonzorgproject.
Kunnen zonnepanelen ook heel goed worden geplaatst op monumenten.
Voorziet de VNG in een prijsbijstelling van de normbedragen
onderwijshuisvesting 2015.




Heeft men in Deventer een oplossing tegen eenzaamheid in het
verzorgingshuis.
Staat de werkplek van Bouwstenen, De Rooie Cent, nu vermeld bij Makelpunt
Amersfoort.

In de agenda
In de agenda veel bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. De Bouwstenenhighlights:






8 oktober; over de toekomst van onderwijshuisvesting na de overheveling (al
meer dan 80 aanmeldingen, met boekpresentatie, toegang € 32,50)
10 oktober; over de transformatie van het buurthuiswerk en de mogelijkheid
voor Leren en werken in de wijk (WMO-onderneming)
29 oktober; over duurzaamheid en gedrag op prijswinnende school
(Verduurzamen MV en wie wil aansluiten)
30 oktober; Bouwen en wonen in eigen hand (Zelfvoorzienende samenleving,
openbaar)
4 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen - i.s.m. Schoolfacilities
(openbaar)

De sessies tijdens de Najaarsbijeenkomst op 4 december 2014 worden steeds verder
ingevuld. Wethouder Gerdo van Grootheest deelt zijn ervaring met de
leegstandsaanpak in Maastricht. Nadere info volgt, maar aanmelden kan natuurlijk.
De vroegboekkorting geldt nog maar even!
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 maak gebruik van 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, BMC, Brabant Wonen,
Breda, 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, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Portaal, Reliplan, Rien Weijers
Dakwerken, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stichting
Woningbeheer Betuwe, 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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