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Fonds geeft boost aan duurzaamheid
Nijmegen heeft sinds 2012 een revolverend fonds voor
duurzaamheid, waarmee de opbrengsten van energiebesparing
worden ingezet voor nieuwe investeringen. De financiering van
duurzaamheid is nu structureel gegarandeerd. Initiatiefnemer
Eric Peperkamp vertelt. Lees meer...
College valt over brede school
Er is veel mis gegaan bij de ontwikkeling van de Brede School in
Maurik, blijkt uit onderzoek dat de gemeenteraad van
Buren heeft laten uitvoeren. Op basis daarvan zijn inmiddels alle
vier de wethouders opgestapt. Aanleiding voor dit alles: een
defect klimaatsysteem en gebreken aan een veel te laat
opgeleverd schoolgebouw en flinke extra kosten. Lees meer...
Waardering van een maatschappelijk initiatief
In een recent uitgebracht ‘Handboek voor Publieke
Ondernemers’ wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe je een
maatschappelijk initiatief waardeert. Een goed leesbaar boek
met sprekende voorbeelden en met een grote rol voor vastgoed.
Handig voor initiatiefnemers zelf èn gemeenten. Lees meer...
En verder...










Webinar ‘De gemeente als vastgoedregisseur’ met Jeroen Tazelaar van TG als
gast.
De beste jonge lokale bestuurder van 2015: wethouder Eelco Eerenberg uit
Enschede (financiën, onderwijs en duurzaamheid).
Heeft Amersfoort een motie aanvaard over het beoordelen van
bewonersinitiatieven in maatschappelijk vastgoed.
Een infographic met de Amsterdamse ambities rond gezonde
schoolgebouwen.
Hikken scholen volgens het AD aan tegen de oplopende bouwkosten voor
broodnodige renovatie, al lukte het Helicon in ’s-Hertogenbosch wél haar
onderwijsgebouw duurzaam te renoveren.
Krijgen nu ook middelbare scholen te maken met de gevolgen van het sterk
dalende aantal leerlingen, schrijft de NOS.
Tien inhoudelijke vragen voor de selectie van een informatiesysteem voor
zorgvastgoed.
Schitteren binnenkort 500 zonnepanelen op een topsportcentrum in de
gemeente Zaanstad.
Een BREEAM Excellent certificaat voor Almelo, voor het meest duurzame
stadhuis van Nederland.












Hoort duurzaamheid onderdeel te zijn van de vastgoedportefeuille, aldus
wethouder Johan Weijland van Ede bij het vaststellen van hun
Verduurzamingsnotitie.
Stelt Utrecht 1 miljoen euro beschikbaar voor het energiezuiniger maken van
maatschappelijke gebouwen.
Een onderzoek van het Kadaster en Geonovum over generieke
informatievoorziening rond leegstaand vastgoed.
Zo kan het ook: een sigarettenfabriek herbestemd tot gemeentehuis in
Zevenaar.
Wordt in Amersfoort in 2017 een multifunctioneel sportcomplex opgeleverd.
Gratis onderdak voor ouderensoos in Yerseke (ZE) nu pas in beeld; om de
hoek, in een MFC.
Vervolgt het OM de gemeente Laren strafrechtelijk vanwege traag optreden
bij asbest in een schoolgebouw.
De elf nominaties voor de Appeltje van Oranje; de prijs in zelfbeheer.
Laatste kans: deze mooie grijze jas zoekt rechtmatige eigenaar! Per ongeluk
verwisseld op de Najaarsbijeenkomst? We horen graag!
Zoekt Bouwstenen nog altijd een communicatieve gangmaker en
ondersteuner in maatschappelijk vastgoed (medior). Ben of ken jij degene die
wij zoeken??

In de agenda
In de agenda staan bijeenkomsten van uiteenlopende organisaties. Binnen
Bouwstenen komen de verschillende netwerken binnenkort weer bij elkaar. Op stapel
staan:
 3 februari; Hoe maatschappelijk vastgoed te waarderen? (Financiële experts)
 11 maart; Vastgoed op afstand, benchmark en spelregels (Chefs Vastgoed)
 15 maart; Onderhoud: zelf doen of uitbesteden? (Onderwijshuisvesting)
 17 maart; Transformatie in zorgvastgoed (Zorgvastgoed)
 17 maart; DBMO-contract en duurzaam aanbesteden (Verduurzamen)
 17 maart; Spelregels rond verduurzamen - extra bijeenkomst, komt u ook?
Ook meedoen?
Wilt u partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Dan profiteert u nog meer van
hetgeen we samen weten en kunnen.
Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze
LinkedIn-groep!
Bestel hier de nieuwste Bouwstenen-publicaties - gratis voor partners

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Alkmaar, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, bbn, Bergen op Zoom,
BCOU, BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, Covalent, De Ronde Venen, Den Haag, Deventer,
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility Kwadraat, Fakton, FRIS Vastgoed Management, GeoTax, Gouda, Groningen,
Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed,
Laanbroek Schoeman adviseurs, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software,
Ministerie BZK, Moerdijk, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek
advocaten, Portaal, Rienks Bouwmanagement, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SRO, Stadslander,
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, Westland, WOM
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zenzo
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