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30 juni 2016  

Save the date: 1 december 2016  

 

De landelijke vastgoeddag voor gemeenten, scholen, 

corporaties, zorg- en maatschappelijke dienstverleners is op 1 

december 2016. De datum voor deze jaarlijkse Bouwstenen-

bijeenkomst kan alvast in de agenda. Aan het programma wordt 

nog gewerkt. Suggesties zijn welkom. Lees meer...  
 

Publicatie 'In Control!' staat online  

 

De Bouwstenen-publicatie 'In Control!' met een vergelijking van 

informatiesystemen voor vastgoed- en facility management is 

online beschikbaar. Aan de opvolger wordt gewerkt. Graag 

vernemen we uw ervaring met de systemen. Lees meer...  
 

Verantwoording belangrijk  

 

De verantwoording over het beheer van gebouwen vraagt 

serieuze aandacht, vinden (financiële) professionals uit de 

gemeentelijke praktijk. Samen formuleerden ze 

aandachtspunten voor nieuwe spelregels en namen ze de 

bestaande regels onder de loep. Lees meer...  
 

Eerste energieneutrale theater  

 In Leiden is een aftandse gymzaal mede met behulp van de vakkennis van 

vluchtelingen verbouwd tot succesvol theater. Maar de ambities gaan verder: 

binnenkort wordt Theater Ins Blau het eerste energieneutrale theater van 

Nederland. Lees meer...  
 

En verder...  

 Wil Buren het gebruik van maatschappelijk vastgoed in de gemeente gaan 

meten. 

 De top 15 energiezuinige scholen door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. 

 Nieuw Europees onderzoek naar de effecten van het binnenklimaat op de 

leeropbrengsten van kinderen op basisscholen. 

 Is de Onderwijsraad gematigd positief over wetsvoorstel ‘ruimte voor nieuwe 

scholen’. 

 Doet HEVO onderzoek naar de vergoedingen voor de exploitatie van 

gebouwen in het speciaal onderwijs. 

 Moeten schoolbesturen volgens de Onderwijsinspectie sneller uit de financiële 

gevarenzone. 

 Een foto-impressie van de open dag van het energieneutrale IKC Ulft op 21 
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juni. 

 Wint jongerenhospice Xenia de Hedy d’Ancona-prijs excellente 

zorgarchitectuur. 

 Is een subsidieregeling voor verduurzaming van schoolgebouwen in de maak, 

naar verwachting dit najaar beschikbaar. 

 Is Nijmegen uitgeroepen tot Groene Hoofdstad van Europa 2018 en krijgt 

Venlo een duurzaam nieuw stadskantoor. 

 Heeft Leiden een Duurzaamheidsagenda opgesteld en Breda een concept 

Uitvoeringsprogramma verduurzaming van de vastgoedportefeuille. 

 Plaatst Oldebroek (GE) meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en 

doet Maastricht een proef met 6260 zonnepanelen op vijf gemeentelijke 

panden. 

 Wint vastgoedproject Hart van Vathorst de ABN Amro Social Award 2016 

vanwege de bijzondere samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid. 

 Vinden vijf provincies dat het Rijk meer geld moet inzetten tegen krimp en 

voor de aanpak van leegstaand maatschappelijk vastgoed. 

 Zoekt het stationsgebouw in Delft een nieuwe bestemming. 

 Is deze voormalige school in Amsterdam via collectief particulier 

opdrachtgeverschap getransformeerd naar acht appartementen en wordt het 

zusterhuis van de Amsterdamse Boerhavekliniek een zorgvoorziening voor 

ouderen. 

 Is de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten nieuw in de Erfgoedwet; 

RVO maakte een handreiking. 

 Opdracht van 7,5-12,5 miljoen euro voor herbestemming van Postkantoor 

Neude in Utrecht tot bibliotheek, foodmarkt en winkels. 

 Wil Amsterdam de begane grond van haar stadhuis omtoveren tot markthal. 

 Juicht Heemschut (NH) het mogelijk behoud van de Laurentiuskerk in Weesp 

toe. 

 Een nieuwe MFA in Dordrecht: Hart van Meerdervoort, en dreigende sluiting 

van MFC in Zierikzee; gemeente zou huurcontract willen opzeggen na 

huurverhoging. 

 Is met BMV De Sjinskoel een ontmoetingshart gekomen op de plek van 

voormalig klooster in Schinveld (LI). 

 Vindt u hier het verslag van de Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling, 
inclusief presentaties. 

In de agenda  

In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen 

Bouwstenen komen verschillende netwerken samen en er zijn bijeenkomsten waarbij 

iedereen kan aansluiten:  

 8 juli; Ontmoeting in de buurt (open voor gemeenten) 

 11 juli; Meedenken met nieuwe koers Schoolfacilities - Scholen (open) 

 14 september; Spelregels vanuit facilitair en gebruikersperspectief (open) 

 7 oktober; Spelregels, Ontwikkelingen en Agenda 2017 (Chefs Vastgoed) 

Ook meedoen?  

Wilt u 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! 
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Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners  

 

 

 

 

  

 

 

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