
5 februari 2014  

Begrip voorkomt gesteggel  

 

De regeling voor de overheveling van het buitenonderhoud van scholen 

biedt geen duidelijkheid over het begrip renovatie. Staatssecretaris 

Dekker gaat er vanuit dat scholen en gemeenten daar samen wel uit 

komen. Gaat dat lukken? Een Bouwstenen-werkgroep zette de definities 

op een rij, verkende de belangen en zocht naar houvast. Met een goede 

relatie kom je ver, maar er blijft behoefte aan een afwegingskader. Lees 

meer...  
 

Gebouwen toegankelijker  

 

De ratificatie van een VN-verdrag over gelijke kansen voor mensen met 

een handicap zal gevolgen hebben voor de eisen die aan publieke 

gebouwen worden gesteld. Handig om daar nu alvast rekening mee te 

houden in het beleid rond de decentralisaties en bij nieuwe gebouwen,. 

Dan kan later geld voor aanpassingen worden bespaard. Lees meer...  
 

Input voor een lokaal gesprek  

 

De ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’, waarin lokale partijen 

worden opgeroepen om (in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen) met elkaar in gesprek te gaan over de 

voorzieningenstructuur, is nu online beschikbaar. Het belang van zo'n 

lokaal gesprek is groot. De gids laat zien hoe de samenleving verandert 

en welke mogelijkheden lokale partijen hebben hierop in te spelen, 

uitgaande van de behoeften in de samenleving. Lees meer...  
 

En verder...  

 Heeft Rien Weijers Dakwerken zich als partner bij Bouwstenen aangesloten. 

 Hoeven schoolbesturen niet afwachtend te zijn bij het starten van regionale 

samenwerking om leerlingendaling aan te pakken. 

 Vindt dit voorjaar weer de digitale Sociale Veiligheidsmonitor in en rond scholen plaats. 

 Peilde Asset de behoeften rond de vernieuwde aanpak vastgoedonderhoud PO. 

 Levert de aangescherpte EPBD-aircokeuring voor gebouwen energiebesparing op. 

 Introduceert BMC een Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. 

 Brengen hogere huren en lagere inkomsten de sportclubs in gevaar. 

 Willen corporaties ondanks afgenomen investeringsruimte blijven investeren, maar dat 

moet wel kunnen. 

 Kunnen opdrachtgevers inspirerende architectuurprojecten inzenden voor de Rijksprijs 
2014. 

In de agenda  

De agenda met cursussen en bijeenkomsten vult zich steeds meer, een greep uit het aanbod:  

 13 februari; Uitbesteden taken maatschappelijk vastgoed (Twynstra Gudde) 

 14 februari; Leegstand en hoe nu verder? (Chefs Vastgoed) 
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 10 maart; Festival Leegstaand Vastgoed (VNG) 

 11 maart; Maatschappelijk ondernemen in maatschappelijk vastgoed (Corporaties) 

 13 maart; Effecten van het scheiden wonen en zorg (Zorgvastgoed) 

 20 maart; Energiebesparing in maatschappelijk vastgoed (Kleine Gemeenten) 

 25 maart; Duurzaam onderhoud (Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed) 

 27 maart; Integrale Kindcentra in bestaande en nieuwe gebouwen (Onderwijs & 
Opvang) 

Het laatste nieuws als eerste lezen? Volg ons op Twitter en LinkedIn! 

   
 

 

http://www.bouwstenen.nl/?q=node/7222
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Maatschappelijk%20ondernemen%20in%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=1ste%20workshop%20Zorgvastgoed%202014
http://www.bouwstenen.nl/?q=Energiebesparing%20in%20maatschappelijk%20vastgoed
http://www.bouwstenen.nl/?q=Duurzaam%20onderhoud
http://www.bouwstenen.nl/?q=Ontwikkeling%20IKC
https://twitter.com/BouwstenenvS
http://www.linkedin.com/groups?gid=2623719&trk=my_groups-b-grp-v

