Doe ook mee met enquête
Leuk! De eerste resultaten van de VNG/Bouwstenen-enquête zijn binnen
en geven een aardig beeld van het gemeentelijk vastgoedmanagement.
Alleen al het invullen geeft inzicht in de gegevens die gemeenten bij de
hand hebben. Doe ook mee en lees meer ......
Publicatie In Control! online
De Bouwstenen-publicatie 'In Control 2017' over informatiemanagement
voor vastgoed- en facility managers, staat nu online. In de publicatie een
overzicht van systemen, onderzoeksresultaten, voorbeelden, interviews en
praktisch houvast. Aan de opvolger wordt gewerkt. Lees meer ....
Extra geld voor verduurzaming
Een verzekeraar en de BNG Bank willen samen met een start-up € 300
miljoen investeren in het energiezuiniger maken van maatschappelijk
vastgoed, zoals scholen, gemeentekantoren en sportcomplexen. Het
nieuws werd breed gedeeld, maar echt nieuw is de constructie niet. Lees
meer ....
Haarlem stelt orde op zaken
De gemeente Haarlem heeft een richtinggevende vastgoednota opgesteld
waarmee ze verdere stappen kan zetten in de ontwikkeling van haar
vastgoedorganisatie. De gemeente heeft roerige vastgoedtijden achter de
rug, maar kan nu weer vooruit vertelt Jan Kappers, transitiemanager bij
de afdeling Vastgoed. Lees meer ...
Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen (ook voor kennismakers) en andere
organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

16 mei: Portefeuillesturing (Corporaties BOG/MOG)
24 mei: Vastgoedsturing op safari (Vastgoedsturing)
30 mei: Oplading Klimaatakkoord (gemeenten)
4 juni: Huurcontracten in de praktijk (Juridische zaken)
12 juni: Verduurzamen (netwerk verduurzamen)
21 juni: Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties (iedereen welkom)
28 juni: Vragen rond de BBV (Financiële Experts)

En verder ....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor wie het gemist heeft; binnekort ook label C of A verplichting voor maatschappelijk
vastgoed.
Heeft de gemeente Rotterdam geen panden waar brand zich via de gevel verspreid.
Kiest Smallingerland (FR) voor School vol Energie renovatie
Huisvest Haagse MFA scholen, gymzaal en wijkfuncties.
Is er verwarring over percentage overdrachtsbelasting zorgvastgoed.
Is de eerste onderwijsinstelling geregistreerd in Madaster, het kadaster van materialen.
Wordt binnenkort gestart met transformatie van oude school Nieuwlarenstein in
Deventer.
Komt er geen sociale woningbouw in een kerk in Breukelen (UT).
Is een herbestemde Vughtse kerk (NB) uitgeroepen tot één van ‘s werelds
mooiste biebs.
Is het plan om in de kerk in Vaesrade (LI) een gemeenschapshuis onder te brengen
uitgebreid.
Opende in Cuijk (NB) op Koningsdag een nieuwe MFA De Valuwe.
Vraagt GemeenteBelang Westland (ZH) opheldering over het herbestemmen.
Kost privatisering sportaccommodaties Opsterland (FR) geld.
Kiest Waalwijkse wijk Besoyen (NB) voor behoud en verbouwing gymzaal Floris V.
Genieten we op het werk ook van het mooie weer.

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 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, Ede, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem,
Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect,
Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs,
Leiden, Lingewaard, 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, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar,
Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Zaandam, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een
mail naar portal@bouwstenen.nl
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