Almere transformeert
De gemeente Almere stimuleert de transformatie van leegstaand vastgoed
naar woningen. Ze legt daarbij een link naar het ruimtelijk beleid en geeft
zelf het goede voorbeeld. Lees meer ...
Doe de bruistest!
Is jouw voorziening suf, introvert, levendig of bruisend? Doe de bruistest
en meet het bruisvermogen van jouw dorpshuis, wijkcentrum of ander
multifunctionele accommodatie. Lees meer ....
Meer onderwijs onder één dak
Schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs worden steeds vaker ook
gebruikt door het groeiend aantal bedrijven dat bijles, examentraining en
huiswerkbegeleiding geeft. Lees meer ...
Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

6 maart: Oriëntatiebijeenkomst reviewsystematiek wijkvoorzieningen (regio Zuid)
8 maart: Third places en Hot Spots (voor wie wil)
8 maart: Sturing op duurzaamheid (Vastgoedsturing)
16 maart; Doorontwikkeling organisatie, duurzaam en slim (Chef Vastgoed)
20 maart: Op safari biobased (Verduurzamen),
28 maart: Expertmeeting Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau (Beleid en
Vastgoed)
3 april: Makelen en schakelen (Makelpunten)

En verder ....
•
•
•
•
•

Is er in Geldrop (NB) onenigheid over het beheer van gemeenschapshuis.
Wordt de voormalige huishoudschool in Delfzijl (GR) getransformeerd tot wijkcentrum.
Kost onderzoek herbestemming van klooster tot gemeenschapshuis in Asten (NB)
€150.000.
Wordt een kerk in Emmen (DR) herbestemd tot gezondheidscentrum en in Cuijk (NB)
tot multifunctioneel wijkcentrum.
Heeft Koninklijke Horeca Nederland kritiek op subsidievoorstel verbouwing kerk in
Landgraaf (LI).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krijgt MFA Rutten (FL) subsidie van provinciaal fonds, kan MFA Lippenhuizen (FR)
beginnen met inrichten en is het plan voor MFA Tijnje (FR) klaar voor de architect.
Stelt gemeente Heiloo (NH) het dak van de gemeentewerf beschikbaar
voor zonnepanelen en verandert het dak van de brede school in Aalst (NB) binnenkort
ook in een zonnedak.
Is warmtepomp zwembad Dronten (FL) niet in te zetten voor andere sportgebouwen.
Winnen MoederscheimMoonen en Wehrung aanbesteding sportgebouw in Kerkrade.
Sluit Van Maanenbad in Rotterdam opnieuw voor onderhoud.
Komt er mogelijk een sporthal op de plek van tuincentrum in Soest (UT).
Geven gemeenten gemiddeld van €65 per inwoner aan sport €33 uit
aan accommodaties.
Moet sportpark IJsselweide op grens van Gendringen en Ulft (GLD) een 'sportief
buurthuis'worden.
Is het nieuwe zwembad in Amersfoort milieuvriendelijker dan het huidige
Sportfondsenbad.
Krijgt Amsterdam-Oost op initiatief van ouders een vrije school.
Pleit extern onderzoeksrapport voor 3 basisscholen in Groenlo (GLD).
Wachten basisscholen in Bergeijk (NB) op nieuwbouw van IKC.
Laait de schoolstrijd helemaal op in regio Lunteren (GLD).
Krijgen nieuwe scholen in Deventer huisvesting aangeboden.
Starten leerlingen van middelbare school in Doorn (UT) het jaar in een duurzaam pand.
Moet de Hogeschool Rotterdam op Kralingse Zoom nog zeker anderhalf jaar dicht.
Start in Almere de eerste ecologische school van Nederland.
Is de particuliere school van Teun van de Keuken aangemeld bij het ministerie.
Is een fonds van € 2,4 miljoen beschikbaar om scholen in Overijssel te verduurzamen.
Breekt het beleggingsvolume zorgvastgoed records in 2018, voorspelt CBRE.
Kunnen door zorgvastgoedinvesteringen onnodige ziekenhuisopnames worden
vermeden, aldus Actiz.
Is de bouw van zorggebouw Zonnehuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel (NH)
voltooid.

Vacatures
Diverse vacatures op onze site waaronder een vacature voor Senior Adviseur Markt
vastgoedpartijen in de gemeente Leiden.
Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door AAFM Facility Management, Ad Hoc, Aestate, Almere,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM facilitymanagment,
bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel,
Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven,
Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum,
Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Instituut VGM, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO
Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V,
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld,
Overbetuwe, Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden,
Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, SRO, Sweco, Stichting
Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Zaandam, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl

