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IPD stopt met benchmark  

 

De IPD/MSCI stopt na negen jaar met de benchmark 

gemeentelijk vastgoed. Gemeenten werken aan een opvolger. 

Belangstellenden om mee te denken of mee te doen kunnen zich 

bij Bouwstenen melden. Lees meer...  
 

Uitspraak klimaatbeleid  

 

De overheid moet de uitstoot van broeikasgas veel meer 

beperken van de rechtbank in Den Haag. Of de uitspraak stand 

houdt is afwachten, maar de overheid is hoe dan ook aan zet. 

Gemeenten, scholen, corporaties, etc. kunnen in ieder geval met 

hun eigen vastgoed aan de slag. Lees meer...  
 

Vakantieprotocol voor scholen  

 

Door alert te zijn kan het energiegebruik in scholen met zo'n 

25% worden verminderd. Met de vakantie voor de deur biedt 

het vakantieprotocol tips rond warmte en elektriciteit, en hoe 

weer 'op te starten’ na de vakantie. Nuttig, ook voor andere 

organisaties. Lees meer...  
 

En verder...  

 Hebben BCOU (onderwijs) en Alphen aan den Rijn (gemeente) zich 

aangesloten bij Bouwstenen; een heel warm welkom!! 

 Hebben diverse organisaties zich al aangemeld voor ons onderzoek naar 

managementsystemen voor bouw-, vastgoed en facilitymanagement. 

 Brengt nu ook Bernheze haar maatschappelijk vastgoed in kaart. 

 Voert gemeente Oldamt een actief leegstandbeleid via 

de leegstandverordening. 

 Hebben de VNG, PO-Raad en VO-Raad een gezamenlijke Handreiking Asbest 

opgesteld. 

 Begint ROC Leiden aan een tweede leven; geen faillissement, wel veel geld. 

 Zette Hans Pirovano (OCW) de verantwoordingsregels rond 

onderwijshuisvesting op een rij. 

 Wordt Enschede met nieuw aangenomen motie gestraft voor goed gedrag 

rond onderwijshuisvesting. 

 Sluit een recordaantal Friese scholen haar deuren vanwege krimp. 

 Duurzaamheids- en energiebesparende maatregelen bij monumenten op een 

rijtje. 

 Investeert Oldenzaal in het verduurzamen van haar maatschappelijk 

vastgoed, net als Almelo die daarin ook haar schoolgebouwen meeneemt. 

 Ontwikkelt RHDHV het nieuwe, duurzame cultuurcluster van Zaanstad. 
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 Waarom de EU investeert in duurzame energie. 

 Pleit Jan Paul van Soest ervoor het Energieakkoord deze zomer te herzien. 

 Is de aanbesteding van de Tapijnkazerne in Maastricht gestart. Gevraagd; een 

integraal ontwerp voor gebouwen en park. 

 Wordt het Zuiderzeeziekenhuis in Rotterdam herbestemd als historisch hart 

van nieuwe woonwijk en komt Bibliotheek Utrecht in het oude postkantoor op 

de Neude. 

 Stuurt Weesp aan op een eigen onderzoek naar mogelijkheden van de 

Laurentiuskerk en herbezint Rossum zich na renovatie op de Plechelmuskerk. 

 Is Rijksvastgoedbedrijf gestart met afstoten: zes objecten in de verkoop voor 

de markt. 

 Vindt de Raad voor Cultuur het onverantwoord om nu 31 rijksmonumenten af 

te stoten. 

 Groeit het aantal coöperaties gestaag, maar wat kunnen ze nou wel en niet? 

 Krijgt Dongen een nieuwe MFA op de plek van de Cammeleur. 

 Is de nieuwe MFA in Heerde (OV) geopend door koning Willem Alexander. 

 Blijft de stad (wereldwijd) in trek. 

 Een pleidooi om de waarde van vastgoed drievoudig te definiëren vanuit 

perspectief eindgebruiker, eigenaar/belegger & samenleving.  

In de agenda (wellicht iets voor u?)  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Binnen 

Bouwstenen gaan we aan de slag met:  

 8 juli; Vervolg verkenning kostprijsdekkende huur (Financiële experts) 

 21 augustus; Verder met zelf spelregels vastgoedmanagement ontwikkelen 

(Spelregels) 

 11 september; Voorstel benchmark (noteer vast in uw agenda) 

 14 september; Het verduurzamen van scholen in de praktijk, bij BCOU e.a. 

(Onderwijshuisvesting) 

 25 september; Uitbesteding van onderhoud (Vastgoedprofessionals) 
 3 december; Najaarsbijeenkomst Bouwstenen  

 

Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde 

partnerbijdrage voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, 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, CBO Zeist, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Ede, Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's 
Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, 
Laride, Leiden, Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Metafoor Vastgoed en Software, Ministerie BZK, Moerdijk, 
Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, 
Reliplan, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, 
Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, Venlo, VGPO Accretio, Weller, Westland, WOM 
Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. 
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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