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In tijden van transitie  

 

"In tijden van transitie reize men licht" is een bekende uitspraak 

van Harry te Riele, één van de grondleggers van het 

transitiedenken in Nederland. Maar licht reizen met publieke 

voorzieningen en vastgoed is niet eenvoudig. Op 1 december 

helpt Harry ons een beeld te vormen van waar het in transitie en 

vastgoed om gaat. Lees meer...  
 

Leeg zorgvastgoed sneller gebruiken  

 

Meer informatie, nieuwe woonconcepten en experimenteerruimte 

zijn nodig om vluchtelingen sneller in leegstaand zorgvastgoed 

te kunnen huisvesten, zeggen diverse experts tijdens een 

kennisatelier op verzoek van Opnieuw Thuis. In hun advies 

geven ze een voorzet voor 'wat te doen'. Ministeries, provincies, 

gemeenten en zorgpartijen zijn aan zet. Lees meer...  
 

Duurzaamheidsambitie concreet dichtbij  

 

Oss heeft de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame 

Brabantse gemeenten te behoren. “Wij vertalen onze ambitie 

van veilig ver weg, in 2045, naar concreet dichtbij,” aldus 

wethouder Johan van der Schoot. De gemeente geeft zelf het 

goede voorbeeld en verstrekt leningen aan sportverenigingen die 

in duurzaamheid willen investeren. Lees meer...  
 

In de agenda  

 

In de agenda bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. 

 

En natuurlijk onze Najaarsbijeenkomst op 1 december a.s., met 

een gevarieerd programma en veel sessies om uit te kiezen. We 

hopen dat u erbij bent en zien uw aanmelding graag tegemoet! 

   
 

En verder ...  

 Aandacht in de media voor het aantal gesloten en gestichte scholen. 

 Een column van Gerben van Dijk over een circulair gebouwde school en de 

sloopkogel in Amsterdam. 

 Komt er een boeiende periode aan rond (kleinschalige) zorgvoorzieningen en 

zorgvastgoed, volgens Ellen Olde Bijvank. 

 Als gebouweigenaar in vijf stappen klaar voor het stookseizoen met deze 

checklist van RVO. 

 Blijft de toekomst van wijkgebouwen en buurthuizen in Geldrop-Mierlo (BR) 

voorlopig ongewis. 

 Is de gemeente Cuijk volop in gesprek met beheerstichting over hoe hun MFA 
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eruit gaat zien. 

Ook meedoen?  

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van 

hetgeen we samen weten en kunnen. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep! 

   

Hopelijk tot ziens op donderdag 1 december 2016!  

 

 

 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Almere, Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, 
BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Cappelle aan den IJssel, Covalent, De Ronde Venen, Delft, Den 
Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, 
Fakton, FRIS Vastgoed Management, Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's 
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Horst aan de Maas, Houten, Kerkrade, KIEN Facility Management, KWK 
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, 
Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwkoop, Nijmegen, Overbetuwe, Oss, 
Penta Rho, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Republiq, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, 
Royal HaskoningDHV, SRO, Stimuland, Sweco, Tekenplus, TIAS, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, 
Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker 
advocaten, Woonpartners, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Ymere, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, 
Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  

| Top | 
 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/330/
http://www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Partnernotitie%202016-2.pdf
https://twitter.com/BouwstenenvS
http://www.linkedin.com/groups?gid=2623719&trk=my_groups-b-grp-v
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/19076533/refNibriEdID/330/
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/node/559
mailto:portal@bouwstenen.nl
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=330#top

