
 

 
 
 

Noteer alvast: 4 december  

 

U kunt zich nu al inschrijven voor onze jaarbijeenkomst op 4 

december. Een dag vol informatie, inspiratie en interessante gasten. 

Aanmelden kan gratis, als u lid van het netwerk bent, of met een 

aantrekkelijke vroegboekkorting. Lees meer... 

 

Extra geld voor sportaccommodaties  

 

Er komt jaarlijks € 87 miljoen vrij voor het moderniseren van 

sportaccommodaties, staat in het Sportakkoord. Ook voor het 

verduurzamen en toegankelijker maken van de accommodaties 

komt extra geld beschikbaar. Lees meer... 
 

Klimaatambitie Rijk concreet gemaakt  

 

Het Rijk wil een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk geeft een goed beeld hoe 

deze ambitie vorm krijgt via gebouwen, energieverbruik en 

inkoop. Het Rijk wil 12% minder energie gebruiken en 9% 

minder CO2 uitstoten (na compensatie niet meer dan 256.710 

ton CO2). Lees meer... 

 

Voor in de agenda  

De eerstvolgende bijeenkomsten van Bouwstenen (iedereen welkom) zijn: 

• 04 oktober: (Burger)begroting 

• 17 oktober: Evaluatie pilot RodeKersen 2018 

• 04 december: Jaarbijeenkomst 

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen 

en vastgoed vindt u op onze website. 

 
 

 
 

 

 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/29488140/refNibriEdID/406/
http://www.bouwstenen.nl/4-december-%20jaarbijeenkomst-maatschappelijk%20vastgoed
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/29482410/refNibriEdID/406/
http://www.bouwstenen.nl/extra-geld-voor-sportaccommodaties
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/29421702/refNibriEdID/406/
http://www.bouwstenen.nl/klimaatambitie-rijk-concreet-gemaakt
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/27075883/refNibriEdID/406/
http://www.bouwstenen.nl/1810%20burgerbegroting%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/1810%20Evaluatie%20RodeKersen2018%20voor%20wijkvoorzieningen
http://www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl/
http://www.bouwstenen.nl/cursussen
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=406


En verder...  

• Kwart miljoen euro voor opknappen raadszaal Doesburg (GLD) 

• Gasloos gemeentehuis in Geldrop (NB) kost 8,5 ton extra 

• Basisonderwijs Olst-Wijhe (OV) zonder fusie flink duurder 

• Kleinste school van Nederland blijft tóch nog een jaar open 

• Ouders basisschool verrast door mogelijke verhuizing in coalitieakkoord Son 

en Breugel (NB) 

• Zutphens (GLD) woon-zorgcomplex een jaar lang op de schop 

• Het Gelders Energieakkoord beoordeelt de duurzaamheidsplannen van 

Apeldoorn als mager 

• Bibliotheek in Den Helder (NH) genomineerd voor Public Library of the Year 

Award 2018 

• Kerk in Sibrandabuorren (FR) wordt dorpscultuurhuis 

• Voormalige kazerne Ede (GLD) verbouwd tot woningen 

• Politiek steunt nieuwbouwplannen op oude ziekenhuisterrein Veghel (NB) 

• Dorpsplatform Budel-Dorplein (NB) wil enquête over dorpshuis 

• Gemeente Heeze-Leende (NB) stemt in met extra miljoenen voor Centrumplan 

• Concept kindcentrum Bergeijk (NB) in de wachtkamer 

• Zeventien benzinestations langs rijkswegen geveild 

• Mogelijk opvang van daklozen in voormalig postkantoor Emmen (DR) 

• Constructieve start maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten in 

Aalst (NB) 

• Gemeente Meierijstad gaat haalbaarheidsonderzoek doen naar 

multifunctioneel (sport)park 

• Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom (NB) moet worden opgelapt, maar 

hoe? 

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, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? 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 mailtje 

aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw e-

mailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd. 
 

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 
facilitymanagment, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank, 
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den 
Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, 
Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, 
HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility 
Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Metafoor 
Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Overbetuwe, 
Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, 
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL, 
SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Utrecht, Venlo, 
Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, 
Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle. 

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