Duurzaam gemeentehuis
In mei 2018 heropent de gemeente Eindhoven de Stadhuistoren; op
meerdere vlakken een voorbeeld van duurzame renovatie. Zo is 95 % van
het materiaal hergebruikt en gaat het gebouw van label G naar
A+++. Vooruitlopend op de officiële opening kregen we vast een
rondleiding. Lees meer .....
Meer (dan) geld nodig
Recent heeft de VNG de norm voor scholenbouw met 40% verhoogd, maar
dit bedrag zal onvoldoende zijn om de klimaatdoelstelling te halen.
Bouwprijzen zijn flink gestegen en de verwachting is dat de prijspiek nog
moet komen. Er is meer (dan) geld nodig om de scholen op het gewenste
kwaliteitsniveau te krijgen. Lees meer ....
Voorbereiding Klimaatakkoord
In de Bouwstenen-netwerken voor het onderwijs bereiden we ons voor op
het Klimaatakkoord en de investeringsopgave die voor ons ligt. Op 30 mei
2018 organiseren we voor gemeenten een bijeenkomst ter oplading van
het Klimaatakkoord. De resultaten hiervan geven we mee aan de
onderhandelaars aan de tafel van de gebouwde omgeving. Lees meer ....
Waarde maken uit leegstand
In een nieuw digitaal magazine van Platform 31, Bouwstenen en het Hteam is te lezen hoe in Amersfoort, Haren, Leiden, Raalte, Rotterdam en
Utrecht leegstaand maatschappelijk vastgoed een nieuw leven kreeg. De
rollen die gemeenten hierbij vervulden zijn in de publicatie handig in
schema gezet en er worden diverse recepten voor hergebruik
aangedragen. Lees meer .......
Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•
•

17
18
19
25
24
30

april: Ketensamenwerking, in samenwerking met Sertum (Onderhoud)
april: Startbijeenkomst RodeKersen 2018 (beheerders en locatiemanagers)
april: Verdieping BBV (Financiële Experts)
april: Ambities en agenda's onderwijshuisvesting (Onderwijs Bestuurders)
en 25 april: in gesprek met scholen op de POF (facilitaire beurs voor onderwijs)
mei: Oplading Klimaatakkoord (gemeenten)

En verder ....
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzocht de Vastgoedafdeling in Haarlem (NH) of ze voldoende tools heeft om
de taken goed uit te voeren.
Gaan twee scholen in Dommelen (NB) mogelijk samen onder één dak.
Gaat de PO-raad scholen af om te checken hoe het staat met de staat van hun
gebouwen.
Zijn er zorgen over de veiligheid van het inloophuis voor daklozen in Sittard (LI).
Verving het Rijksvastgoedbedrijf de armaturen van de kazerne Marnewaard door LEDarmaturen.
Zorgt de Gennepse (NB) waterzuivering straks voor duurzame verwarming van
zwembad.
Wil gemeente Breda nu doorpakken met de energietransitie, is de boodschap aan raad
en college.
Is Vughtse DePetrus kerk (NB) officieel herbestemd tot sociaal cultureel hart van de
gemeente.
Is een volledig energieneutraal MFA in Tijnje (FR) volgens de projectgroep niet
haalbaar.

Actief meedoen
Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe
meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen!
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door AAFM Facility Management, Ad Hoc, Aestate, Almere,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, 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,
Dunamare Onderwijsgroep, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion,
Gelderland, Gouda, Greenspread, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum,
Hollandse Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, KPO Roosendaal, KWK
Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Lingewaard, Lumens Groep, LVO, M3V, Maastricht, Metafoor
Vastgoed en Software, Moerdijk, My Public Roof, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Oss, Penta Rho,
Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, 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, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM,
Westland, Wijkplaats, Wille Donker advocaten, Woonwaard, Woonzorg Nederland, 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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