
 
 

 

Integrale klimaataanpak nodig  

 

Gemeenten pleiten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de 

klimaatdoelen voor publiek gefinancierd vastgoed, blijkt uit de bijeenkomst 

van Bouwstenen en de VNG van 30 mei. Geen aparte benaderingen van 

schoolgebouwen, zorglocaties en sportfaciliteiten, maar een breed plan de 

campagne voor de hele vastgoedportefeuille. Lees meer... 
 

Aan de slag met het Klimaatakkoord  

 

Er ligt een enorme opgave rond het Klimaatakkoord. Ferdi Licher, Ministerie 

van BZK, en Lot van Hooijdonk, wethouder duurzaamheid in Utrecht, lichten 

het akkoord toe. Licher en Van Hooijdonk zijn nauw betrokken bij de 

onderhandelingen rond het Klimaatakkoord en de besprekingen over de 

maatregelen voor de gebouwde omgeving. Lees meer... 
 

Gemengde wijken en voorzieningen  

 

Er is nieuwe aandacht nodig voor gemengde wijken en voorzieningen. Dat is 

wat Bouwstenen meeneemt van de Sociale Top in Utrecht op 11 juni. Ad 

Holkers, programmeur Voorzieningen in Delft, en Ingrid de Moel van 

Bouwstenen waren daar aanwezig om te kijken hoe we de sociale agenda 

kunnen koppelen aan maatschappelijke voorzieningen. Lees meer... 
 

Tips voor tijdelijk gebruik  

 

Een tijdelijke bestemming geven aan leegstand vastgoed is geen eenvoudige 

opgave. In het project Refill leerde Amersfoort van negen Europese steden en 

geeft tips hoe hier succesvol mee om te gaan. Lees meer... 
 

Voor in de agenda  

De eerstvolgende bijeenkomsten van Bouwstenen zijn (ook voor kennismakers): 

• 21 juni: Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties (iedereen welkom) 

• 26 juni: Onderhoudscontracten en verduurzaming (Onderhoud 

en Vastgoedmanagement) 

• 27 juni: Wonen in school, kerk of bieb (iedereen welkom) 

• 04 juli : Slim en duurzaam (Informatiemanagement, Onderhoud en 

‘Vastgoedmanagement) 

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen en 

vastgoed vindt u op onze website. 
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En verder...  

• Bouwstenen verwelkomt Axxerion en de VO-raad als nieuwe partners  

• Heel veel nieuwe vastgoedvacatures op website Bouwstenen 

• 15 juni: webinar Informatieplicht energiebesparing door ministerie van Economische 

Zaken 

• RVO publiceert nieuw kennisdossier voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed 

• Verbouwing gemeentehuis Overbetuwe (GL) mogelijk nog duurder 

• Plan voor MFC Zevenhuizen (GR) te duur 

• School in Borne (GL) wordt getransformeerd tot complex met zes appartementen 

• Gemeenteraad Hulst akkoord met aankoop gemeenschapscentrum 

• Gemeente Amsterdam vestigt internationale school in deel ING-hoofdkantoor 

• Meerjarenonderhoudsplanning handig hulpmiddel bij aardgasvrij maken 

gemeentelijk vastgoed 

• Renovatie voor verouderd dorpshuis in Leuth (GL) 

• Bruchterveld (OV) krijgt toch een MFA 

• Zwemmer Maarten van der Weijden heropent vernieuwde MFA in IJlst 

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, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein 

'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? 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 mailtje 

aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw e-mailadres 

uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd. 
 

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 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, VO-
raad, 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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