30 mei 2012
Meer energielabels bij gemeenten
Het Europees Parlement stelt richtlijnen aan het energieverbruik van
gebouwen. Vanaf 1 januari 2013 worden de regels voor gemeentelijke
gebouwen aangescherpt. Zo moeten ook gebouwen vanaf 500 m2 een
energielabel hebben, zichtbaar opgehangen voor iedereen. Lees verder
Jaarverslag bewonersbeheer
Wijkhuis de Fonkel in Helmond zou een prijs mogen winnen voor het beste
jaarverslag van buurthuizen in zelfbeheer. In het gebouw zit een school,
kinderopvang en een buurthuis. lees verder

Gezond binnenmilieu op scholen
Agentschap NL heeft diverse brochures uitgebracht over het binnenmilieu
en duurzaam onderhoud van scholen. De publicaties zijn praktische
hulpmiddelen voor schoolbesturen en gemeenten. Lees verder

Schatkistbankieren
Herfinanciering door schatkistbankieren kan een interessante optie zijn
voor zowel scholen als gemeenten. In Hoogezand is deze mogelijkheid
concreet uitgewerkt en slim toegepast, aldus verschillende mensen uit het
werkveld. Lees verder
En verder...









Scholenbouw: lopende projecten van Vestia gaan door.
Corporaties kijken steeds kritischer naar investeringsverzoeken maatschappelijk vastgoed.
Gemeente Rotterdam wil kostprijsdekkende huur maatschappelijk vastgoed in rekening
brengen.
Landelijke cijfers over terugval kinderopvang.
Resultaten BZK-onderzoek naar onderwijsuitgave gemeenten.
VO-raad en PO-Raad pleiten voor volledige doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting in brief aan tweede kamer.
De Karmaschool probeert project voor energiebesparing te financieren via Crowdfunding (€
6.000,-).
Beschrijving voorzieningenplanning gemeente Bronckhorst inclusief rekenmodel om
financiële keuzes voor te bereiden.

In de agenda
Diverse Bouwstenen-bijeenkomsten








donderdag 7 juni over IKC's (speciaal voor kinderopvang)
vrijdag 15 juni over verkoopstrategieën leegstaand vastgoed (netwerk
vastgoedprofessionals)
vrijdag 15 juni over buurthuizen in zelfbeheer voor bewonersgroepen
donderdag 20 juni over huurtarieven voor onderwijs én opvang
vrijdag 22 juni over voorzieningenplanning in kleine (kernen) gemeenten
vrijdag 22 juni symposium MFA-lab over 'meer met minder'
dinsdag 26 juni over de toekomst van de vastgoedorganisatie en de rol voor corporaties
(corporaties only).

Meer bijeenkomsten staan op de site van Bouwstenen.
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam,
Arnhem, Asset, bbn, BMC, BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+,
Penta Rho, Portaal, RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Verlaat-Uden, Uden, Utrecht,
Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.
Aanmelden kan

hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl.

