
 
  

Wegwijs in de informatieplicht  

 

Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Facilicom Energiemanagement 

delen komende maanden hun ervaring met de informatieplicht in het 

kader van de Wet milieubeheer. Op deze wijze hopen ze ook anderen 

stap voor stap door de informatieplicht heen te helpen. Lees meer ......  
 

Minimum pakket maatregelen  

 

Eind januari 2019 heeft het Ministerie van EZK een lijst met 

maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere 

organisaties minimaal geacht worden te treffen als het gaat om 

energiebesparing. In de praktijk is meer mogelijk. Lees meer ....   
 

Estafette praktijkervaring; LED-verlichting  

 

Steeds meer organisaties besparen energie door het gebruik van LED 

verlichting. In het kader van de 'estafette praktijkervaring' verzamelde 

we tips voor gebruik. Aanvullingen en verbeteringen op deze of andere 

maatregelen zijn welkom. Lees meer ....  
 

Vraag Bouwstenen  

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt 

dus ook met allerlei vragen bij Bouwstenen terecht. Lees hier hoe het 

werkt en ook u gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees 

meer .... 
 

Actualiteitencolleges en andere bijeenkomsten  

 

Bouwstenen-actviteiten waar iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 14 maart: Actualiteitencollege BBV 

• 20 maart: Bouwstenen voor zorgzame wijken 

• 26 maart: Actualiteitencollege Informatieplicht 

• 9 april: Actualiteitencollege Juridisch aspecten verduurzamen 

Verduurzaming en andere zaken 

 

Ook tijdens onze netwerkbijeenkomsten veel aandacht voor de 

verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (routekaarten, 

informatieplicht) en andere zaken die in de praktijk spelen. De 

bijeenkomsten staan gepland op: 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32261292/refNibriEdID/428/
https://bouwstenen.nl/Informatieplicht-maatschappelijk-vastgoed-scholen-gemeenten
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32329823/refNibriEdID/428/
https://bouwstenen.nl/Definitief_concept_Erkende_maatregelen_maatschappelijk_vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337894/refNibriEdID/428/
https://bouwstenen.nl/bericht_ervaring_met_LED_maatschappelijk_vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/32337893/refNibriEdID/428/
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
https://bouwstenen.nl/Maatschappelijk-Vastgoed-Vragen-Contact
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/27075883/refNibriEdID/428/
https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-BBV-maatschappelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/1903-zorgvastgoed-wijkvoorzieningen
https://bouwstenen.nl/Actualiteitencollege-Informatieplicht-Maatschappelijk-Vastgoed
https://bouwstenen.nl/actualiteitencollege-juridische-aspecten-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=428


• 15 maart: Chefs in Deventer 

• 20 maart: Vastgoedmanagement - regio Zuid 

• 26 maart: Vastgoedmanagement - regio Noord 

• 3 april: Vastgoedmanagement - regio West 

• 6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken) 

Op onze site treft u een overzicht van alle cursussen en bijeenkomsten in 

Nederland op het gebied van maatschappelijk vastgoed (ook die van 

anderen).      
 

En verder...  

• Welkom maar liefst 6 nieuwe partners; gemeente Oisterwijk, Werkorganisatie BEL 

Combinatie (Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) en onderwijsorganisaties Gilde 

Opleidingen, Tabijn, Kind en Onderwijs Rotterdam en SKPO 

• Nieuwe partner Oisterwijk wil snel naar duurzame gemeente 

• Onderwijspartner Swalm & Roer haalt eerste basisschool van het gas af 

• Erfgooiers College in Huizen (NH) krijgt zijn energieneutrale gebouw 

• Korfbal Vereniging Wageningen (GLD) is de meest duurzame sportclub van Nederland 

• Het loopt storm op aanvragen subsidie duurzame energie. Wacht niet te lang 

• Gemeente Katwijk (ZH) neemt de onderwijshuisvesting onder de loep 

• Nieuw toekomstbestendige MFA geopend in Biggekerke (ZL) 

• Verbouwing school Cartesius 2 nog niet van de baan; gemeente Amsterdam geeft 

aannemers nog één kans 

• Exploitatie van maatschappelijk vastgoed in gemeente Wijchen (GLD) alleen mogelijk 

dankzij vrijwilligers 

Volop vacatures  

 

Hoewel de gespreksrondes nog lopen, hebben onze partners ook veel 

nieuwe vacatures. Mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met 

één van onze netwerken. Lees meer... 
 

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 en ontwikkelingen volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, 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 mail 

aan portal@bouwstenen.nl o.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.    
 

 

https://bouwstenen.nl/chefs-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed-deventer
https://bouwstenen.nl/1903-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-zuid
https://bouwstenen.nl/1903-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-noord
https://bouwstenen.nl/1904-vastgoedmanagement-verduurzamen-regio-west
https://bouwstenen.nl/1905-bijeenkomst-wet-milieubeheer-en-gemeentelijk-vastgoed
https://bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/30259503/refNibriEdID/428/
https://oisterwijk.nl/
https://www.belcombinatie.nl/
https://www.belcombinatie.nl/
https://www.blaricum.nl/
https://www.eemnes.nl/
https://www.laren.nl/
https://www.gildeopleidingen.nl/
https://www.gildeopleidingen.nl/
https://www.tabijn.nl/
https://www.kindenonderwijsrotterdam.nl/
https://www.skpo.nl/
http://www.oisterwijknieuws.nl/2019/02/pgb-oisterwijk-wil-snel-naar-duurzame-gemeente/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6499553067858563072/
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20190208_63854756/erfgooiers-college-krijgt-zijn-energieneutrale-nieuwbouw?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.sportiefopgewekt.nl/feestelijke-uitreiking-voor-de-meest-duurzame-sportclub-van-nederland/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/46927/-gemeente-neemt-onderwijshuisvesting-onder-de-loep
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/110996/Biggekerke-heeft-alles-in-een-buurthuis-basisschool-en-kinderopvang?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+omroepzeeland+%28Omroep+Zeeland%29
https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/nieuws/2019/02/bouw-school-cartesius-2-nog-niet-van-de-baan-gemeente-amsterdam-geeft-aannemers-nog-een-kans-101269374
https://rn7.nl/nieuws/wijchense-accommodaties-vooral-gerund-door-vrijwilligers
https://rn7.nl/nieuws/wijchense-accommodaties-vooral-gerund-door-vrijwilligers
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/23828449/refNibriEdID/428/
http://www.bouwstenen.nl/Vacatures%20maatschappelijke%20voorzieningen%20en%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/display/id/13673552/refNibriEdID/428/
http://www.bouwstenen.nl/sites/bouwstenen.nl/files/Partnernotitie%202017%20DEF.pdf
https://bouwstenen.nl/node/13140
https://twitter.com/BouwstenenvS
https://www.facebook.com/Bouwstenen/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/groups/2623719/
mailto:portal@bouwstenen.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20meld%20mij%20bij%20dezen%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20van%20Bouwstenen%20voor%20Sociaal.

