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Twee duurzaamheidsindicatoren
De wereld van indicatoren en monitoring is volop in ontwikkeling.
Met twee indicatoren zouden de duurzaamheidsprestaties van
zowel bestaande als nieuwe gebouwen goed in beeld kunnen
worden gebracht, concludeert Patrick Zeilemaker op basis van
onderzoek. Lees meer...
Openbare energiegegevens
Diverse bestuurders van gemeenten en scholen steunen het
voorstel tot het openbaar maken van het energieverbruik van
maatschappelijke accommodaties. Zo kunnen we de resultaten
van de investeringen ook beter monitoren, aldus Roeland van der
Zee, wethouder Arnhem. Lees meer...
Omgaan met zelfsturing
In het digi-boek ‘Krijg de geest’ deelt Geert Schmitz, strateeg bij
de gemeente Peel en Maas, zijn inzichten over vitale en
zelfsturende gemeenschappen en de rol van de overheid daarbij.
Als persoonlijk verhaal geschreven, alles stevig onderbouwd en
flink van omvang. Lees meer...
Veel vacatures
Gezien de grote opgave is er veel behoefte aan goed en nieuw
personeel. Op onze site treft u een hele lijst vacatures op het gebied
van huisvesting en vastgoed. Ook uw droombaan of vacature kan
hier bij staan. Lees hier alle vacatures...
Voor in de agenda
Op onze website treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond maatschappelijke
voorzieningen en vastgoed in Nederland; ook die van andere organisaties.
En verder...
•
•
•
•

verwelkomen wij Spectrum als partner;
een mooi bericht over de waardering van drie wijkcentra van de Woonplaats in
Enschede (OV);
krijgen de inwoners van Grave-West (NB) waarschijnlijk geen eigen
wijkcentrum in de kantine van voetbalclub GVV’57;
zijn er vijfduizend spijkerbroeken als isolatiemateriaal gebruikt in een
sportpark in Utrecht (UT);
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vindt de Raad voor Cultuur dat iedere gemeente (verplicht)
een bibliotheek zou moeten hebben;
wordt er voor het Christelijk Lyceum in Veenendaal (UT) een modern,
toekomstgericht en (bijna) energieneutraal pand gebouwd;
heeft het nieuwe Integraal Kindcentrum Magenta in Delden (OV) de
publieksprijs gewonnen van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award;
komt er nieuwbouw voor basisschool de Postiljon in Soesterberg (UT) en wordt
de Carolusschool uitgebreid door het dorpshuis erbij te betrekken;
investeert Groningen (GR) tot en met 2023 € 60 miljoen voor vervangende
nieuwbouw, een uitbreiding of verbouwing van 18 scholen;
is het voorstel om het raadhuis in 2022 volledig CO2 neutraal te maken, door
de gemeenteraad van Hilversum (NH) aangenomen;
kunt u tot 26 februari iemand nomineren voor de Duurzame 50;
hoeft het oude dorpshuis van Maasbommel (GD) misschien toch niet tegen de
vlakte en wordt het omgebouwd tot vier seniorenwoningen;
is in Beesel (LB) een fabriek herbestemd naar een vmbo-school;
wordt de Grote Kerk in het centrum van Zwolle (OV) voor € 4,6 miljoen
gerestaureerd;
denkt men in Knegsel (NB) actief na over een herbestemming van een kerk;
wordt de Sint Martinuskerk in Giesbeek (GD) een plek om concerten te
organiseren en een museum met heiligenbeelden;
is in Vlissingen een voormalige plaatwerkerij getransformeerd naar een
duurzaam woonzorgcentrum;
doen diverse gemeenten onderzoek naar de aanwezigheid van loden
drinkwaterleidingen in maatschappelijk vastgoed, meldt de NOS;
kunt u nog tot 28 februari de vragenlijst van het Ministerie van BZK invullen
over het gebruik van de gegevens uit basisregistraties;
is er in 2020 € 27 miljoen subsidie voor bijdragen aan klimaatdoelen in de
gebouwde omgeving.

Wisdom of the crowd
Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit.
U kunt met allerlei vragen bij ons platform terecht en samen
ontwikkelen we nieuwe kennis. Dat scheelt tijd en geld. Lees hier
hoe het werkt en ook u gebruik kunt maken van de 'wisdom of
the crowd'. Lees meer...
Uitwisselen en volgen?
Wilt u ook uw kennis delen en ons 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. Relevant nieuws
van uw kant kan naar nieuws@bouwstenen.nl.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan
afmelden@bouwstenen.nl.
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 facilitymanagement,
Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, BMC, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut, Buren, Capelle
aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den
Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Facilicom
Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen,
Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands
Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO, Maastricht,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld,
Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad,

Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal
HaskoningDHV, RPS, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, Spacewell, Spectrum, SRO,
Stichting BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Terneuzen, Tilburg,
Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio
Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, WeMeet,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.
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