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Algemene Rekenkamer over kosten-baten afweging  

 

Worden kosten en baten van maatschappelijk vastgoed 

voldoende tegen elkaar afgewogen of kan het beter? Op 1 

december 2016 houdt Kees Vendrik, collegelid van de Algemene 

Rekenkamer, ons een spiegel voor. Dat doet hij vanuit vijf jaar 

rekenkameronderzoek. Lees meer...  
 

Rotterdam in de verkoop  

 

De gemeente Rotterdam gaat de helft van haar vastgoed 

verkopen; in pakketten, via een veiling en via een bijzondere 

procedure naar het beste plan voor de wijk. Maarten Tans 

(programmamanager Verkoop) en Jan Veuger (hoofd Vastgoed) 

lichten de Rotterdamse strategieën toe. Lees meer...  
 

Wetsvoorstel Nieuwe Scholen in de maak  

 

Staatssecretaris Sander Dekker wil meer ruimte bieden aan 

nieuwe scholen. Er is een wetsvoorstel in de maak met daarbij 

veel aandacht voor de praktische uitwerking. Belanghebbenden 

kunnen meedenken. Naar verwachting wordt het voorstel begin 

2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees meer...  
 

Meters maken voor studenten  

 

Steeds vaker wordt maatschappelijk vastgoed getransformeerd 

naar studentenkamers. Twee recente transformaties van 

verzorgingshuizen in Den Haag en een universiteitsgebouw in 

Wageningen, ter inspiratie. Lees meer...  
 

En verder ...  

 Stelt de overheid subsidie beschikbaar voor een gezond en duurzaam 

schoolgebouw. 

 Opent Venlo haar groene stadskantoor; ontworpen volgens cradle-to-cradle-

principes en met groene gevel die stadslucht zuivert. 

 Lanceert het Platform Duurzame Huisvesting een Kompas Energiewetgeving. 

 Wordt de Donatuskerk in Bemmel een theaterkerk, is in de Amsterdamse wijk 

Slotervaart een voormalige school getransformeerd tot huiskamer van de wijk 

en wonen in voormalig woonzorgcentrum Hergerborch in Lansingerland (ZH) 

nu tijdelijk statushouders. 

 Maakt Maastricht-LAB actief werk van culturele broedplaatsen in de stad. 

 Willen omwonenden van de beoogde locatie voor MFA Kloetinge (ZE) dat het 

plan wordt opgeschort.  
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 Een (gratis) abonnement op Schoolfacilities; ook iets voor u? 

 Deel uw ervaring: met welk informatiesysteem voor vastgoed-/facility 
management werkt u? 

In de agenda: Najaarsbijeenkomst – 1 december 2016  

 

In de agenda vindt u bijeenkomsten van uiteenlopende 

organisaties. Bij Bouwstenen hebben we diverse 

netwerkbijeenkomsten (ook voor kennismakers). Uiteraard 

werken we nu hard aan onze Najaarsbijeenkomst op 1 december 

a.s., met een gevarieerd programma en veel sessies om uit te 

kiezen. We hopen u die dag te ontmoeten! Aanmelden kan hier. 

   
 

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! 

   

De Bouwstenen-publicaties - digitaal beschikbaar  

 

 

 

 

  

 

 

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, Movisie, 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  
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