Infoplicht steeds duidelijker
Stukje bij beetje wordt duidelijk wat de informatieplicht Wet
milieubeheer van ons verlangt. Enerverend is het (nog) niet, vindt
Marianne de Widt van de gemeente Arnhem. Inmiddels komt er wel
steeds meer informatie beschikbaar. Lees meer ....
Volgende stap voor RodeKersen

RodeKersen, de nieuwe tool voor het monitoren van tevredenheid onder
gebruikers van wijkvoorzieningen, heeft haar waarde bewezen.
Bestaande deelnemers zijn toe aan de volgende stap en nieuwkomers
kunnen gemakkelijk aansluiten. Lees meer ...

Schema tegen keuzestress
Wie met zonnepanelen aan de slag wil belandt in een wir-war aan regels
en keuzemogelijkheden. Een nieuw schema, gemaakt door Eveline
Botter, gemeente Leiden, regio Holland Rijnland en RVO helpt scholen,
gemeenten en andere partijen door de keuzestress. Lees meer ....
Sporthal met voorbeeldfunctie
Veel gemeenten willen zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om
de verduurzaming van het vastgoed, blijkt uit de VNG/Bouwstenenenquête. Sporthal De Laar-West vervult met diverse energiebesparende maatregelen en een dak vol panelen zo'n voorbeeldfunctie
in Arnhem. Lees meer .....
En verder...
•
•
•
•
•
•
•
•

Is Fryske Marren als eerste gemeente uit Friesland partner van Bouwstenen
geworden. Ook verwelkomen we de gemeente Epe en de provincie Overijssel als
nieuwe Bouwstenen-partner
Dorpshuis in De Wijk (DR) wordt zelfstandig
Tijdelijk theater in Den Bosch (NB) wellicht langer laten staan
De Monitor: Basisscholen vaak te oud voor goed leerklimaat en te weinig geld
voor onderhoud basisscholen
Geeft de PO-raad meer inzicht in de bankzaken van het onderwijs
Amsterdam (NH) sloopt oude schoolpanden en wil minder categorale scholen in de
stad
Duurzaam Gebouwd: Gezond en gasloos maken van bestaande scholen
Ontwerp van nieuwbouw van een school in Geldermalsen afgekeurd (GD)

•
•
•
•
•

Transformatie voormalig ziekenhuis Rotterdam (ZH) naar gymnasium nabij
Aardbevingsbestendig en energieneutraal kindcentrum in Groningen
Maatschappelijk vastgoed in Eindhoven (NB) van de ene naar de andere stichting
Handige info over de informatieplicht voor gemeenten van de Omgevingsdienst WestHolland
Is het eLoket rapporteren maatregelen Informatieplicht geopend.

Bijeenkomsten
Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is, staan gepland op:
•
•
•
•
•
•

14 maart: Actualiteitencollege BBV
20 maart: Bouwstenen voor zorgzame wijken
26 maart: Actualiteitencollege Informatieplicht
9 april: Actualiteitencollege Juridisch aspecten verduurzamen
17 april: Actualiteitencollege Scholen van de Toekomst
13 juni: Expertmeeting Anders organiseren van onderhoud voor
verduurzaming

Netwerkbijeenkomsten staan gepland op:
•
•
•
•
•
•
•

19 maart: Klimaatbeleid & organisatie van het beheer (Sportief
Vastgoed)
20 maart: Vastgoedmanagement - regio
Zuid (Vastgoedmanagement)
26 maart: Vastgoedmanagement - regio
Noord (Vastgoedmanagement)
1 april: Passend aanbod voorzieningen (Beleid & Vastgoed)
3 april: Vastgoedmanagement - regio West (Vastgoedmanagement)
11 april: Rode Kersen (ook voor nieuwe deelnemers)
6 mei: Wet milieubeheer (Juridische Zaken)

Verder ook diverse bijeenkomsten en cursussen van Bouwstenen-partners
en andere organisaties. Zie dit overzicht.
Volop vacatures
Het houdt niet op. Ook nu weer volop vacatures bij onze partners. Mooi als
je bij je transfer mee kan (blijven) doen met één van onze netwerken. Lees
de vacatures ...
Vraag Bouwstenen
Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt
dus ook met allerlei vragen bij Bouwstenen 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, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility Management, Kind en
Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht,
Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon,
Overbetuwe, Overijssel, Oss, Plandatis, 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, Sweco, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg,
Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht, Venlo, Vlindar, 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

