
 
 
 

Als school aan de slag  

 

Aan goede wil om scholen te verduurzamen geen gebrek. Dunamare 

Onderwijsgroep maakte een investeringsplan en ging aan de slag.  Een 

betaalbaar duurzaamheidsplan maken is geen sinecure, zeggen 

huisvestingsexperts Kees Beentjes en Michiel Steeneken van 

Dunamare. Lees meer ....  
 

Gouda voor verduurzaming  

 

De ambitie van de gemeente Gouda is om in 2040 energie- en CO2-

neutraal te zijn en uiterlijk in 2020, 20% minder energie te gebruiken en 

25% minder CO2 uit te stoten. Om dit te bereiken koos de gemeente voor 

de 'fast lane-aanpak'. Rachid Ihataren, hoofd van het Team Vastgoed & 

Grondzaken licht de aanpak toe. Lees meer ......   
 

Doe mee met ons onderzoek  

 

De VNG en het Bouwstenen-netwerk doen samen onderzoek naar het 

gemeentelijk vastgoed (management). Gemeenten die de enquête invullen 

krijgen de resultaten retour en een vrijkaart voor de bijeenkomst over het 

Klimaatakkoord. Lees meer ..... 
 

Voorbereiding Klimaatakkoord  

 

Op 30 mei 2018 organiseren we samen met de VNG, speciaal voor 

gemeenten, een bijeenkomst ter voorbereiding op het Klimaatakkoord. De 

resultaten hiervan geven we mee aan de onderhandelaars aan de tafel van 

de gebouwde omgeving. Lees meer .... 
 

Voor in de agenda  

Op de website diverse bijeenkomsten van Bouwstenen en andere organisaties, waaronder:  

• 16 mei: Portefeuillesturing (Corporaties BOG/MOG) 

• 24 mei: Vastgoedsturing op safari (Vastgoedsturing)  

• 30 mei: Oplading Klimaatakkoord (gemeenten) 

• 12 juni: Verduurzamen (netwerk verduurzamen)   

• 21 juni: Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties (Beleid & Vastgoed, Samen 

onder 1 dak, Scholenpartners) 

En verder ....  

• Verwelkomen we Axxerion als partner van Bouwstenen. 
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• Loopt de prijs van een nieuw dorpshuis voor gemeente Neder-Betuwe (GL) aardig op. 

• Verhuist het gemeentehuis Apeldoorn (GL) tijdelijk naar het oude belastingkantoor. 

• Opent na bijna 2,5 jaar bouwen sportgebouw Amerena in Amersfoort. 

• Moet de gemeente Deventer (OV) € 425.000 op een pand afschrijven. 

• Komt er op initiatief van ouders een nieuwe school in Arnhem. 

• Wordt schoolgebouw Gilde Opleidingen Venlo (LI) gezonder en slimmer. 

• Is er een nieuwe locatie gevonden voor de International School Utrecht (ISU). 

• Wil de gemeente Rotterdam duurzaamheid dichter bij haar inwoners brengen. 

• Krijgt sociaal-cultureel centrum de Ottoburg in Rijswijk (ZH) een duurzaam groen dak. 

• Moet Haagse gemeente goede voorbeeld verduurzaming geven, aldus raadslid Barker. 

• Transformeert een slechte basisschool in Amsterdam met minimale ingrepen tot 

succesvol wijkcentrum. 

• Is er nog geen nieuwe bestemming gevonden voor gebouw Het Spectrum in 

Veenendaal (UT). 

• Krijgt IJzendoorn (GL) door schenking weldoener een nieuw dorpshuis. 

• Krijgt Amsterdam Wittenburg tijdelijk een nieuw buurtcentrum voor oudere kinderen. 

• Is de eerste steen voor MFC Vredepeel in Peel en Maas (LI) gelegd. 

• Wordt nieuwe MFA in Cuijk (NB) geopend tijdens Koningsdag. 

• Is gemeentehuis Den Dullaert in Hulst (ZL) wegens brandveiligheid per direct gesloten. 

• Zet gemeente Ede (GL) een bouwteam in voor de bouw van een uniek buitenzwembad. 

• Gaat nieuw opgericht dorpsbedrijf zwembad Musselkanaal (GR) beheren. 

• Herbergt oud gemeentedeelkantoor Rotterdam een nieuw zwemcentrum. 

Actief meedoen  

Wilt u actief meedraaien in het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden! Hoe 

meer partners, hoe beter samen vooruit en daarbij scheelt het tijd en kosten.     

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter en Facebook en gebruik elkaars kennis via 

de LinkedIn-groep van Bouwstenen! 
 

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, 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, 
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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