Oplossing split incentive verduurzaming
In Breda lossen ze het probleem waarbij de verhuurder in de
verduurzaming investeert, terwijl de huurder profiteert, op met
een speciale allonge bij de huurovereenkomst. Judith van
Nuland, projectleider verduurzaming bij deze gemeente vertelt
hoe het werkt en deelt een voorbeeld van zo'n allonge. Lees
meer ....
Sporthal met een gevel van stro
De gemeente Tilburg isoleert sporthal De Roomley met stro
volgens een nieuwe techniek. Maikell van Rooijen,
vastgoedadviseur bij de gemeente Tilburg: ‘Demontabele
gevelbeplating zorgt ervoor dat het stro makkelijk vervangen kan
worden.’ Verder wordt het gebouw gasloos en krijgt het een
warmtepompinstallatie en zonnepanelen. Meer lezen ....
Nog drie weken te gaan
Vóór 1 juli 2019 alles rond de informatieplicht Wet milieubeheer
op orde te hebben blijkt nog een hele opgave, merken ze in
Arnhem. De gemeente Arnhem, het Carmelcollege en Facilicom
delen steeds hun ervaring. Lees meer ...
EED verwarring
Het is lang niet altijd helder of een gemeente, school of
corporatie onder de EED valt en/of aan de informatieplicht Wet
milieubeheer moet voldoen. En wanneer, wat moet worden
opgeleverd. 1 Juli 2019 komt snel dichterbij maar soms is er tijd
tot december. Lees meer ....
Netwerk-bijeenkomsten voor en na de zomer
Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland
op:
•
•
•

13 juni: Expertmeeting Anders organiseren van onderhoud
voor verduurzaming
19 juni: Handige informatie voor vastgoed- en
facilitymanagement (nu met het hele programma)
28 november: Jaarbijeenkomst

De netwerkbijeenkomsten voor de zomer staan gepland op:
•
•

13 juni: Sturen op activistisch vastgoed (Makelpunten &
Vastgoedsturing)
25 juni: Financiële aspecten verduurzamen (Financiële
Experts)

Wil je ook meedoen met een van onze lerende-netwerken voor
gemeenten, scholen, corporaties of multifunctionele
maatschappelijke accommodaties? Meld je dan nu aan om na de
zomer mee te kunnen draaien en samen wijzer te worden. Zie hier
het overzicht.
En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is de bijdrage van het werkveld aan de routekaarten inmiddels meer dan
4.200 keer gelezen
Gaat de VNG een extra ALV organiseren rond het klimaatakkoord en willen
gemeenten een betere positie, geld en goede interbestuurlijke afspraken om
het uit te voeren.
Is de secorale routekaart PO en VO-onderwijs door HEVO doorgerekend.
Presenteert het Rijksvastgoedbedrijf haar routekaart voor Rijkskantoren
Kennen gemeenten hun verduurzamingsopgave (nog) niet, aldus Ferdi Licher,
directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in
Binnenlands Bestuur
Kost het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed gemeenten de
komende twintig jaar circa € 1 miljard, berekende BBN adviseurs
Komt er in de voorjaarsnota € 400 miljoen euro extra beschikbaar voor
klimaat en € 50 miljoen voor onderwijs
Stelt minister van Engelshoven € 35 miljoen beschikbaar voor behoud en
verduurzaming van 12 iconische en monumentale kerken, dierentuinen en
kastelen.
Brengt Stichting Stimular de klimaatimpact van care-instellingen in beeld
Is het verbod op asbestdaken van de baan
Wordt het door brand verwoeste Harrie Meers Huis in Hoensbroek
(LB) opgeknapt
Verdeelt een voorstel voor de clustering van 3 scholen de gemeenteraad van
Beekdaelen (LB)
Krijgt sociaal-cultureel centrum D’n Bogerd in Druten (GD) waarschijnlijk nog
dit jaar zonnepanelen
Kan de gemeenteraad van Groningen (GR) kiezen tussen twee plannen voor
de verbouwing van het stadhuis.
Is voormalige kerk de Schabbert in Helmond-Noord (NB) in beeld als extra
wijkhuis
Wil de gemeente Elburg (GD) de duurzaamheidslening openstellen voor
maatschappelijk vastgoed
Wil gemeente Culemborg (GD) de financiële steun voor zwembad de
Waterlinie stopzetten
Gaat de gemeenteraad in Apeldoorn (GD) niet akkoord met de renovatie van
het stadhuis
Krijgt Sociaal Cultureel Centrum De Enck in Oirschot (NB) een nieuwe kans
Heeft het provinciehuis van Zuid-Holland een slim groen dak gekregen
Hangt de gemeente Zwolle (OV) 74 nestkastjes voor gierzwaluwen aan het
Stadskantoor
Weigert OCW een aanvraag voor de bekostiging van vijf nieuwe scholen van
Stichting de Ozonlaag
Onderzoekt de gemeente Montferland of de ‘Forestlocatie’ passend is voor de
nieuwe brede school in ‘s-Heerenbeeg (GD)

Vacatures bij Bouwstenen en partners
Diverse vacatures bij Bouwstenen en bij Bouwstenen-partners.
Misschien zit er iets voor je tussen. 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'.
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, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal,
KSE, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk,
Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep
Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, Peel en Maas, Plandatis, Planon, 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 Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg,
Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, 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

