
 

 
 
 

Raadsinformatie Utrecht moet beter  

 

De Rekenkamer in Utrecht is kritisch over de informatievoorziening 

rond het gemeentelijk vastgoedbeleid. De informatie die de 

gemeenteraad van het college van B&W krijgt, is onvoldoende om te 

beoordelen of het gevoerde vastgoedbeleid succesvol is. Ook is niet 

helder genoeg vastgelegd welke doelen de gemeente met het 

gemeentelijk vastgoedbeleid wil bereiken. Lees meer.... 
 

Intelligent beton  

 

Er valt een wereld te winnen als het gaat om effectief gebruik van 

een gebouw, is ook de ervaring van Gerard Verwoolde, ICT-adviseur 

van Hogeschool Utrecht. Dankzij slimme ICT kunnen we op afstand 

de temperatuur en verlichting in een ruimte aanpassen aan de 

actuele bezetting. Gerard deelt zijn ervaringen op 26 juni met 

ons. Lees meer .... 
 

Financieren verduurzaming school  

 

Schoolfacilities zet een aantal financieringsvormen voor het 

duurzamer maken van schoolgebouwen op een rij. Naast de 

financiering vanuit Rijksoverheid en gemeente is het vinden van 

alternatieve vormen van financiering nodig. Populair zijn een 

subsidie van het Rijk, een 'groene' lening bij de bank en het 

opstarten van een crowdfundingsactie. Lees meer ..... 
 

Voor in de agenda  

De eerstvolgende bijeenkomsten van Bouwstenen zijn: 

• 12 juni: Klimaatakkoord - hoe nu verder? (Verduurzamen) 

• 21 juni: Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties (iedereen welkom) 

• 26 juni: Onderhoudscontracten en verduurzaming (Onderhoud 

en Vastgoedmanagement) 

• 27 juni: Wonen in school, kerk of bieb (iedereen welkom) 

• 04 juli : Slim en duurzaam (Informatiemanagement, Onderhoud en 

‘Vastgoedmanagement) 

Alle bijeenkomsten van Bouwstenen (ook voor kennismakers) en andere relevante 

organisaties in het domein 'maatschappelijk vastgoed' in 2018 vindt u op onze 

website. 
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En verder ....  

• We laten nog veel duurzame oplossingen om woonruimte te creëren onbenut, 

schrijft Ingrid de Moel van Bouwstenen in haar column voor Binnenlands 

Bestuur 

• Gemeente Alphen aan den Rijn (ZH) maakt kostenraming 

voor nieuwbouw Moluks buurthuis 

• 'Permanente' tijdelijke school in Appingedam (GR) 

• Bekritiseerde vastgoedorganisatie mag door met projectleiding bouw theater 

Deventer (OV) 

• Dorpshuizen en wijkcentrum in Emmen (DR) e.o. mogen rekenen op 

ruim €50.000,- 

• Gemeente Culemborg (GLD) geeft financiële steun aan Theater De Fransche 

School 

• Provincie Gelderland laat inwoners meepraten over 

nieuwe bestemmingen leegstaand vastgoed 

• Inwoners Tiel (GLD) krijgen grote stem in ontwikkeling locatie basisschool 

Adamshof 

• Christelijk College Groevenbeek in Ermelo (GLD) staat voor 

vijfde verbouwing in vijftien jaar 

• Energiecoöperatie realiseert derde zonnesysteem op gemeentelijk pand in 

Heiloo (NH) 

• Rijksvastgoedbedrijf verkoopt voormalige Koepelgevangenis Arnhem (GLD) 

• Jaar vertraging voor nieuw MFA in Gorredijk (FR): school dreigt uit project te 

stappen 

• Veelbesproken fusie tussen twee wijkcentra in Emmen (DR) een feit 

• Gemeente Dronten (FL) onderzoekt mogelijkheden voor bouw gezamenlijke 

onderwijshuisvesting met sportzaal 

• Leg zonnepanelen eerst op daken en dan pas op de grond, zegt Jaap Baarsma 

van Holland Solar 

• Kijk bij bouwplannen en verkoop gemeentelijk vastgoed ook 

naar maatschappelijke intenties projectontwikkelaar, betogen zes 

Rotterdamse ondernemers 

• Na 25 jaar discussie is de MFA in Lippenhuizen (FR) officieel geopend 

• Kerkrade (LI) blaast centrum nieuw leven in door nieuwe bieb te huisvesten in 

voormalig winkelcentrum 

• Nieuwe sportzaal in Venlo (LI) is bijna volledig demontabel 

Meedoen?  

Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer 

partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed 

kunnen bereiken! 

 

Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak 

gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen. 

 

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mailtje 

aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw e-

mailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd. 
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door 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, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, 
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Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, 
Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO 
Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, 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, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker 
advocaten, Woonwaard, 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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