
 
 
 

Breda transformeert  

 

De publicatie 'Breda binnenste buiten' toont geslaagde transformaties in 

Breda, geeft inzicht in wat er nog leeg staat en tips voor initiatiefnemer 

die panden willen transformeren. Breda geeft de voorkeur aan 

transformatie boven sloop-nieuwbouw. Lees meer ... 
 

AVG-proof worden  

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 

in werking treedt, heeft ook gevolgen voor vastgoedorganisaties, scholen, 

sportclubs, enz. Zij moeten zorgvuldig(er) omgaan met informatie over 

huurders en bezoekers, op straffe van een fikse boete. Lees meer...    
 

Subsidie sportaccommodaties  

 

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame 

energie sportaccommodaties (EDS) is verhoogd. Er valt nog €2,1 miljoen 

onder sportclubs te verdelen. Eveline Botter van de gemeente Leiden heeft 

goede ervaring met de regeling: "Het werkt echt als versneller. Wees er 

wel snel bij." Lees meer .....    
 

Tools duurzame monumenten  

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed presenteert twee tools voor het 

verduurzamen van monumenten; een toolbox met 50 mogelijke 

maatregelen en een inkijk in de technieken, materialen en inzichten op het 

gebied van de verduurzaming van beschermde monumenten. Lees 

meer.... 
 

Voor in de agenda  

Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:  

• 16 maart:Organisatie, informatie, duurzaam en slim (Chef Vastgoed en enkele 

partners) 

• 20 maart: Op safari biobased (voor iedereen die wil) 

• 28 maart: Expertmeeting Sociaal-ruimtelijke sturing op lokaal niveau (Beleid en 

Vastgoed en genodigden) 

• 3 april: Makelen en schakelen (Makelpunten) 

• 19 april: BBV-vervolg (Financiële Experts) 

• 25 april: Ambities en agenda's rond onderwijshuisvesting (Onderwijsbestuurders) 
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http://www.bouwstenen.nl/1701%20Sociaal-ruimtelijk%20sturing%20op%20lokaal%20niveau%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/1804%20Makelpunten%20Maatschappelijk%20Vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=financieel%20experts%20maatschappelijk%20vastgoed
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http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=394


En verder ....  

• Is de transformatie postkantoor Neude in Utrecht tot o.a. bibliotheek van start gegaan. 

• Gaat de Rotterdamse Bethelkerk voortaan verder als wijkgebouw. 

• Onderzoekt NRC of burgers wel participeren in de wijk zoals de overheid graag zou 

willen. 

• Maakt een grote opknapbeurt Amstelveens wijkcentrum veel aantrekkelijker. 

• Kijkt Enschedese wijk Dolphia uit naar een nieuw buurtcentrum. 

• Trekt het kabinet € 20 miljoen uit om kleine scholen open te houden.   

• Krijgt Borne (OV) een tijdelijk schoolgebouw. 

• Is de locatie van nieuwe school Ten Boer (GR) definitief; er komt geen extra onderzoek 

meer. 

• Zijn er tegenvallende kosten voor onderwijshuisvesting in de regio Haaglanden (ZH). 

• Blijft OBS Het Palet in Groenlo (GLD) bestaan als zelfstandige school.  

• Wordt voormalige Amsterdamse Theaterschool opnieuw getransformeerd tot school. 

• Worden oude klaslokalen in het Amersfoortse Nieuwland tot woningen getransformeerd. 

• Is er de eerste aanzet voor nieuw multifunctioneel sportcomplex in Valkenswaard (NB). 

• Gaan vijf Eindhovense zorginstellingen duurzamer werken om milieuprestaties te 

verbeteren. 

• Zijn Marlou Niewold, Leendert Odijk en Ingrid de Moel genomineerd voor De Duurzame 

50.  

• Schreef Ingrid de Moel een column in Binnenlands Bestuur over maatschappelijk 

vastgoed in verkiezingstijd en heeft de Volkskrant een mooie serie over verschillen 

tussen gemeenten in onderwijs, zorg en cultuur. 

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 
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