
 
  

Succes wijkaanpak onzeker 

 

Het is nog onzeker of de wijkaanpak voldoende zal bijdragen aan de 
klimaatdoelen. Wel valt met strakke normen voor utiliteitsbouw veel te 

bereiken. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving op 
basis van haar doorrekening. Mogelijk dus meer focus op de bijdrage 

van maatschappelijk vastgoed bij de realisatie van de 
klimaatdoelen. Lees meer ..... 

 

Overijssel helpt scholen vooruit 

 

Overijssel helpt alle 600 basisscholen in haar provincie vooruit als het 

gaat om energiebesparing. Naast de aanpak van gebouwen en 
installaties wordt ingezet op bewustwording, gedrag en educatie. 

Inmiddels zijn er 400 scholen bereikt. Lees meer ...  
 

Gegevens informatieplicht behoorlijk technisch 

 

De gegevens die voor 1 juli 2019 landelijk moeten worden aangeleverd 
in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer zijn behoorlijk 

technisch, zegt Lourens Schipper, vastgoedmanager sport van de 
gemeente Arnhem. Samen met Carmelcollege en Facilicom voerde hij 

een pilot uit. Lees meer ....  
 

En verder... 

• Welkom nieuwe partners: gemeenten Súdwest-Fryslân, Middelburg en Nissewaard 
• Gaat Gouda (ZH) 32 panden verduurzamen 

• Hebben gemeenten meer dan 5 miljoen m2 door de duurzaamheids scan van de BNG 

Bank gehaald 
• Komt duurzaamheid als belangrijkste thema uit de bus van FMN-onderzoek onder 

facility managers 
• Is in Asten (NB) de bibliotheek vernieuwd ondanks sloopplannen 

• Bouwt gemeente Reimerswaal in Yerseke (ZL) een nieuwe megakerk 
• Zijn volgens Oberon-onderzoek kinderopvang en scholen vaker één kindcentrum 

• Doet HEVO onderzoek naar kwaliteit van gymlokalen in Druten (GD) 
• Start de nieuwbouw van een brede school in Leek (GR) 

• Is nieuw IKC Kindercampus Joseph geopend in Lisse (ZH) 

• Regelen schoolbesturen voortaan samen de onderwijshuisvesting in Amersfoort (UT) 
• Zoekt men naar mogelijkheden voor nieuwe onderwijshuisvesting met geld van 

beleggers 
• Krijgt schoolgebouw van het Willem de Zwijger College in Bussum (NH) een grondige 

aanpak 
• Maken leerlingen een plan voor de  toekomst van ‘oud’ schoolgebouw in Ulft (GD) 

• Is er onzekerheid over goedkeuring voor de aangepaste nieuwbouwplannen van Ida 
Gerhardt Academie in Geldermalsen (GD) 
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• Blijkt het versterken van het schoolgebouw van het dr. Aletta Jacobs College in 
Hoogezand (GR) minder ingrijpend 

• Gaat scholenplan in Renkum (GD) ruim 7,5 miljoen euro kosten. 

Bijeenkomsten 

 

Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op: 

• 9 april: Actualiteitencollege Juridisch aspecten verduurzamen 
• 17 april: Actualiteitencollege Scholen van de Toekomst 

• 23 mei: Kennisdag Sport en Duurzaamheid 
• 6 juni: Actualiteitencollege Informatieplicht energie vóór 1 juli 2019 

• 13 juni: Expertmeeting Onderhoud anders organiseren 

• 28 november: Jaarbijeenkomst 

De netwerkbijeenkomsten staan gepland op: 

• 9 april: Sturen op de portefeuille (Vastgoedsturing) 

• 23 april: Routekaart verduurzaming (genodigde) 
• 25 april: Fiscaliteit & verduurzamen (Financiële Experts) 

• 6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken) 
• 16 mei: Duurzaamheid en ander thema's (Corporaties) 

• 8 mei: RodeKersen  

Verder ook diverse bijeenkomsten en cursussen van Bouwstenen-partners 
en andere organisaties. Zie dit overzicht. 

 

Diverse vacatures 

 

De gemeenten Dronten en Zaanstad zoeken een medewerker 
onderwijshuisvesting en diverse bureau's zoeken verschillende specialisten. 

Misschien iets voor jou? 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'.    
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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, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en 

Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, 

Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, 
Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, Plandatis, 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 Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, 

Vlindar, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Zaanstad, 

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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