Inclusieve voorzieningen
Stichting Doen presenteert een digitale publicatie met daarin een aantal
mooie voorbeelden van voorzieningen voor de inclusieve samenleving.
Reden om nu met het boekje te komen is dat de tegenstelling tussen arm
en rijk en laag- en hoogopgeleid, steeds groter wordt. Lees meer.....
Meer verspild dan opgewekt
De jaarlijkse energieverspilling in gebouwen is 3 tot 6 keer zo groot als
alle duurzame energie die Nederlandse windparken op zee opwekken, zegt
Ed Rooijakkers, initiatiefnemer van de ISSO-publicatiereeks 'Duurzaam
Beheer en Onderhoud'. Bij de oplevering van gebouwen en het afsluiten
van onderhoudscontracten kan veel winst worden geboekt. Lees meer ....
Voortrekkersrol gemeenten
Scholen, zwembaden, sportaccommodaties en ander gemeentelijk
vastgoed nemen een centrale plaats in in de plannen van het kabinet en
de VNG rond het Klimaatakkoord. Daarbij zou niet alleen naar de eigen
energiebehoefte van het vastgoed gekeken moeten worden, maar ook
naar de rol die het vastgoed kan spelen bij de energiebehoefte van
omliggende panden (aardgasvrije wijken, warmtenetten). Lees meer .....
Voor in de agenda
Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen (ook voor kennismakers) en andere
organisaties, waaronder:
•
•
•
•
•

30 mei: Oplading Klimaatakkoord (gemeenten)
4 juni: Huurcontracten in de praktijk (Juridische zaken)
21 juni: Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties (iedereen welkom)
26 juni: Onderhoudscontracten en verduurzaming (Onderhoud, Vastgoedmanagement)
27 juni: Wonen in school, kerk of bieb (iedereen welkom)

En verder ....
•
•
•
•
•
•

Wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug schulden terugdringen door verkoop van
vastgoed.
Investeert Nuenen (NB) miljoenen in een cultureel centrum.
Is er in Lingewaard (GL) discussie over nieuwbouw of renovatie van een school.
Komt er €500.000 beschikbaar voor betere scholen in Wageningen (GL).
Levert een energieslag 16% energiebesparing op bij Rotterdamse basisscholen.
Kost de nieuwbouw van een middelbare school in Geldrop (NB) twee keer zoveel als
begroot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krijgen kinderen uit speciaal onderwijs in Culemborg (GL) e.o. voortaan dichter bij huis
les.
Sluit de techniekschool in Ede (GL) voorlopig haar deuren na brand.
Presenteert de Green Deal Scholen haar resultaten.
Opent binnenkort de tot dorpshuis verbouwde kerk in Vortum-Mullem (NB).
Staat te transformeren maatschappelijk vastgoed in Vught (NB) te koop.
Wordt een theater in gemeente Velsen (NH) weer eigendom van de gemeente.
Krijgt dorpshuis in Waterlandkerkje (ZL) €40.000 om te renoveren.
Strijden de inwoners van Holthees (NB) om een eigen dorpshuis.
Krijgt Siddeburen (GR) een bevingsbestendig multifunctioneel gebouw.
Wordt de verbouwing van het gemeentehuis in Maasbracht (LI) duurder door het
vergeten van WiFi.
Is er overeenstemming over huisvesting van school en zwembad in Tiel (GL).
Is er €35.000 beschikbaar van het Oranjefonds voor verbouwing sporthal in Gaanderen
(GL).
Vindt oppositie van dat sporthal De Weijert in Groningen behouden moet blijven.
Draagt de gemeente Leeuwarden (FR)1,2 miljoen bij en staat ze voor 5,1 miljoen
garant voor een nieuwe sporthal (FR).
Stelt het rijk 12,8 miljoen subsidie beschikbaar voor innovatieve oplossingen voor
snelle verduurzaming van bestaande gebouwen.

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 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, Ede, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, 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, 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, Uden, Utrecht, Venlo, Vlindar,
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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