
 
 

 

IBP: Van het gas af  

 

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben een 

Interbestuurlijk Programma opgesteld voor het verduurzamen van 

maatschappelijk vastgoed. Doel; energieneutraal en van het gas af.  Het 

plan moet nog door gemeenten worden bekrachtigd tijdens de algemene 

ledenvergadering van de VNG in juni 2018. Lees meer ....   
 

Voorbereiding gemeenten op Klimaatakkoord  

 

Hoe kunnen gemeenten zich (samen) goed voorbereiden op het 

Klimaatakkoord? Op 30 mei 2018 organiseren we een bijeenkomst 

hiervoor; samen met de VNG. De programmadirecteur Bouwen en Energie 

van het Ministerie van BZK en Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht, 

zijn er ook. Beiden zijn direct betrokken bij de onderhandelingen over het 

Klimaatakkoord. Lees meer ....  
 

Voorbereiding scholen op Klimaatagenda  

 

In april 2018 starten twee Bouwstenen-netwerken speciaal voor het 

onderwijs; 11 april over investeringen in duurzaamheid en op 25 april 

(voor bestuurders) over de lokale agenda rond huisvesting. Ook in deze 

netwerken volop aandacht voor het Klimaatakkoord en de vertaling 

daarvan naar onderwijshuisvesting. Lees meer ...    
 

Breda verduurzaamt  

 

Het verduurzamen van vastgoed is een hot item. De gemeente Breda kiest 

voor een aanpak waarmee de doelstellingen uit het Energieakkoord van 

2013 naar verwachting eerder worden behaald. De focus ligt op 

energiebesparing en rendabele investeringen. Lees meer ....   
 

Third places; leuke plekken om te zijn  

 

Wat ooit begon als chocoladefabriek in Gouda is nu een 'Third place'. Een 

inspirerende ontmoetingsplek waar niets moet, maar veel mag. Een plek 

waar jong en oud elkaar ontmoeten en waar het begrip bibliotheek 

opnieuw betekenis krijgt. Kortom een leuke publieke plek. Lees meer ...     
 

Voor in de agenda  

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

• 10 april: Ketensamenwerking, in samenwerking met Sertum (Onderhoud) 
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• 11 april: Investeren in duurzaamheid (Onderwijs Huisvesting) 

• 17 april: Ketensamenwerking, in samenwerking met Sertum (Onderhoud) 

• 18 april: Startbijeenkomst RodeKersen 2018 (beheerders en locatiemanagers) 

• 19 april: Verdieping BBV (Financiële Experts) 

• 25 april: Ambities en agenda's onderwijshuisvesting (Onderwijs Bestuurders) 

• 30 mei: Oplading Klimaatakkoord (gemeenten) 

En verder ....  

• Zullen de bouwprijzen ook de komende jaren nog fors stijgen is te lezen in een artikel 

in Cobouw, waarin ook ons onderzoek naar mislukte aanbestedingen uit 2017 is 

opgenomen. 

• Adviseert de VNG het budget voor scholenbouw met 40% te verhogen tov de oude 

norm. 

• Zijn er een aantal gemeentelijke panden aan het Stadhuisplein in Eindhoven verkocht. 

• Wijst gemeente Arnhem 61 wederopbouwgebouwen aan als gemeentelijk monument. 

• Zijn er fouten gemaakt bij aanbesteding verbouwing van het gemeentehuis in Geleen 

(LI). 

• Investeert Zutphen (GLD) ruim €7 miljoen in onderwijshuisvesting en zijn eerste 

resultaten zeer bemoedigend. 

• Krijgt IKC Leuken (LI) permanente uitbreiding. 

• Geeft gemeente Marum (GR) groen licht voor bouw IKC. 

• Heeft Gouda (ZH) € 100 miljoen nodig voor het onderhoud van scholen  

• Vernieuwen woningcorporatie en thuiszorg een verzorgingshuis in Rotterdam. 

• Wordt voormalig gemeentehuis Balk (FR) herbestemd tot ouderencomplex.  

• Komen zorg en onderwijs goed naar voren in de Monitor Energiebesparing gebouwde 

omgeving 2016. 

• Is de gemeente Sittard-Geleen gestart met verduurzaming gemeentelijk vastgoed. 

• Wordt Jacobusschool in Akersloot (NH) herbestemd tot gezondheidscentrum. 

• Transformeert Fort bij Hoofddorp (NH) tot ruimte voor culturele activiteiten. 

• Wil het kabinet helpen bij het herbestemmen van kerken. 

• Wordt Tilburgse oude kerk getransformeerd tot 'verpleeghuisje' en zorghotel. 

• Wordt café-restaurant in Gastel (NB) niet omgebouwd tot gemeenschapshuis. 

• Bouw ook eens een buurthuis, vinden Utrechtse raadsleden ChristenUnie. 

• Is de subsidie voor een nieuw wijkcentrum Cereswijk in Musselkanaal (DR) binnen. 

• Krijgt gemeenschapshuis in Hulsberg (LI) een grote opknapbeurt. 

• Start eindelijk de nieuw- en verbouw van gemeenschapshuis De Borgh in Budel (NB). 

• Krijgt Otterlo, gemeente Ede (GLD) er een dorpshuis bij. 

• Is een buurtonderzoek gehouden bij Moluks wijkcentrum Almelo (OV) na brand. 

• Wordt voormalig schoolgebouw in Stadskanaal (GR) omgebouwd tot MFA. 

• Komt er na de zomer een definitief plan aangaande MFC Swifterbant (FL). 

• Werpt nieuwe koers vruchten af voor MFC De Marke in Hattem (GLD). 

• Verbindt nieuw MFA De Dobbe Anjum (FR). 

• Vraagt de Provincie Gelderland zich af of er toekomst is voor maatschappelijk 

vastgoed?  

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, 
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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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