
 

 
 

Referentienormen maatschappelijke voorzieningen  

 

De gemeente Amsterdam ontwikkelde ruimtelijke 

referentienormen voor onderwijs, jeugd, zorg, 

basisvoorzieningen, kunst & cultuur, sport, groen en spelen. 

Deze normen zijn niet alleen handig voor de 

voorzieningenplanning, maar vormen ook input voor het 

gemeentelijk meerjaren investerings programma. Lees meer ...  
 

Nog 5 dagen voor infoplicht Wet milieubeheer  

 

Niet alleen bedrijven, maar ook gemeenten, scholen en andere 

organisaties geven flink gas op de activiteiten die nodig zijn om 

voor 1 juli 2019 te kunnen voldoen aan de informatieplicht Wet 

milieubeheer. De deadline zal niet voor alle 'inrichtingen' worden 

gehaald. Lees meer ... 
 

Nu al aanmelden  

 

Het duurt misschien nog even, maar u kunt zich nu al aanmelden 

voor onze Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 in Hilversum. 

Ook dit jaar weer een dag waar bestuurders, managers en 

professionals rond onderwijs-, sport-, cultuur-, zorg- en 

welzijnsvastgoed elkaar ontmoeten, van elkaar de kunst afkijken 

en elkaar inspireren voor de  samenwerkingsagenda 2020. Lees 

meer .... 
 

Bijeenkomsten  

 

De netwerkbijeenkomsten direct na de zomer staan gepland op: 

• 12 september: Vastgoedsturing (Den Haag) 

• 24 september: Vastgoedmanagement - regio Zuid 

(Eindhoven) 

• 25 september: Chefs Vastgoed (Alphen a/d Rijn) 

• 26 september: Sportief Vastgoed 

• 1 oktober; Vastgoedmanagement - regio West 

• 8 oktober; Vastgoedmanagement - regio Noord-Oost 

Wil je ook meedoen met een van onze (ontwikkelende) netwerken 

voor gemeenten, scholen, corporaties of multifunctionele 

maatschappelijke accommodaties? Meld je dan nu aan om na de 

zomer mee te kunnen draaien en samen wijzer te worden. Zie hier 

het overzicht.  
 

En verder...  

• Zijn de aangepaste BENG-normen, die 1 juli 2020 van kracht worden, 

bekendgemaakt  

• Moeten energie-audig verslagen (EED) vanaf 1 juli worden worden ingediend 

bij RVO in plaats van bij gemeente of omgevingsdienst 
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• Lanceert De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)  een modelclausule voor de 

energielabel C-verplichting voor gebouwen 

• Kan (rijks)vastgoed de sleutel zijn tot maatschappelijke verandering, aldus 

rijksbouwmeester Floris Alkema 

• Gaat Rotterdam (ZH) € 70 miljoen lenen en 500 panden verkopen om de 

energietransitie te kunnen bekostigen. 

• Gaat er één en ander mis bij de verbouwing van het gemeentehuis in Capelle 

aan den Ijssel (ZH) 

• Schetst de Delftse (ZH) wethouder Stephan Brandligt de uitdagingen rondom 

de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille 

• Is het plan voor het nieuwe dorpshuis in Froombosch (GR) goedgekeurd 

• Heeft cultuurcentrum Zinder in Tiel (GD) de Steden in Beweging (StiB) Award 

gewonnen 

• Komen basisschoolleerlingen met 8 tips voor het ideale schoolgebouw 

• Bespaart Stichting Innerwaard met 8 scholen ruim 140.000 kg CO2 

• Willen het Driestar College en het Wartburg College een gezamenlijke 

vestiging voor voortgezet onderwijs in Krimpen aan den IJssel (ZH) 

• Start Het Nationaal Energiebespaarfonds een pilot om scholen financieel te 

helpen hun gebouwen te verduurzamen 

• Is Loppersum (GR) een aardbevingsbestendig en duurzaam kindcentrum rijker 

• Onderzoekt de gemeente Bredevoort (GD) de mogelijkheid om drie 

voormalige schoolgebouwen te verkopen. 

Vacatures  

 

Diverse vacatures bij Bouwstenen-partners. Misschien zit er iets voor 

je tussen. En mooi als je bij je transfer mee kan (blijven) doen met 

één van onze netwerken. Lees de vacatures ... 
 

Wisdom of the crowd  

 

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. 

U kunt met allerlei vragen bij ons platform terecht. Lees hier hoe 

het werkt en ook u gebruik kunt maken van de 'wisdom of the 

crowd'. 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.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'.    
 

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, Axxerion, BAM 
facilitymanagement, bbn adviseurs, BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren), Bergen op Zoom, BCOU, BMC, 
Breda, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde 
Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven, 
Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gelderland, Gilde 
Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's 
Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de 
Maas, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KSE, KWK Huisvesting & 
Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, 
Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, 
Overijssel, Oss, Peel en Maas, Plandatis, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare, Republiq, 
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS, 
Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, SRO, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, 
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Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, 
Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask 
Facility Management, Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
 

 

http://www.bouwstenen.nl/node/13140?_ga=2.60860138.712240034.1500880752-555783684.1497343169
mailto:portal@bouwstenen.nl

