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↘ Verenigingsnieuws VBWTN
Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Vereniging BWT Nederland. Kijkt u ook eens op www.bwtinfo.nl voor 

algemene berichtgeving over ons vakgebied en www.vereniging-bwt.nl met specifiek verenigingsnieuws.

Secretariaat VBWTN

Het secretariaat is gevestigd bij de 

Vereniging Stadswerk Nederland.

Vereniging BWT Nederland

Postbus 416  

6710 BK Ede

Tel. 0318 – 43 83 40

www.bwtinfo.nl

www.vereniging-bwt.nl

Opdracht: Het vernieuwen van het BWT logo

Het BWT logo krijgt een nieuw jasje. 
Dit betekend dat het oude logo hier en daar wordt aangepast, maar wel zijn herkenning moet 
blijven behouden.

Het logo straalt een stevig, krachtig gevoel uit met een helder, goed te lezen lettertype welke wel 
als modern wordt ervaren. 

De verschillende vormen die gebruikt zijn, zijn te herkennen in het huidige logo alleen zijn ze iets 
meer betrokken bij de bouwmarkt. De vormen bestaan nu uit verschillende bouwelementen.

vragen kunnen worden gesteld. Op deze 
pagina’s zijn nog twee andere projecten die in 
2016 gaan starten verder toegelicht.

Start diverse nieuwe projecten

In de bestuursvergadering van de Vereniging BWT Nederland, waar ook de 

begroting van 2016 is behandeld, is besloten om een extra bedrag beschikbaar 

te stellen voor een aantal projecten. Doel van die projecten is het gemeentelijk 

Bouw- en Woningtoezicht, maar ook de markt die ermee te maken heeft, 

te ondersteunen met handreikingen, protocollen en andere vormen van 

informatie. Een aantal projecten is inmiddels al gestart en een aantal zal de 

komende maanden worden opgestart.

Het eerste project waar financiën voor 
zijn vrijgemaakt is de werkgroep 
Omgevingswet. Doel is om met de 
werkgroep op onder andere de dos-

sierpagina van BWTinfo uitgebreide informa-
tie en handreikingen aan te bieden die de 
implementatie van de Omgevingswet kunnen 
ondersteunen. Vanuit de werkgroep worden 
voorbeeld-projectplannen, maar ook deelpro-
jecten zoals ICT, Dienstverlening, Rolverande-
ring en procesoptimalisatie, aangeboden die 
gemeenten dan kunnen gebruiken als leidraad 
of als voorbeeld voor hun eigen implementatie. 

Vernieuwing website BWTinfo
Mede door dit project zal de website BWTinfo 
verder worden opgefrist en worden verbouwd 
zodat zij ook goed te gebruiken wordt op alle 
mobiele devices, zoals Ipad en Smartphone. 
Nieuw wordt op de website het onderdeel 
‘Durf te vragen’, die bedoeld is om bijvoor-
beeld een voorbeeldbrief, een beleidsstuk of 
proces te vragen aan een andere gemeente. 
Met dit nieuwe onderdeel op de website wil-
len we de interactie tussen de leden van de 
vereniging proberen te vergroten. De pagina 
’Durf te vragen’ wordt laagdrempelig en kan 
over van alles en nog wat gaan. 

Uiteraard worden ongepaste vragen direct en 
zonder wederhoor verwijderd, maar duidelijk 
is dat er over alles wat het vakgebied aangaat 
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Het bestuur van de vereniging BWT Neder-
land heeft een budget vrijgemaakt voor het 
opzetten van een project rond brandveilig-
heid ouderenhuisvesting. Hierbij gaat het 
om bewustwording van de risico’s die de 
extramuralisering met zich meebrengt. 

Het gaat hier niet expliciet om regelgeving, 
maar om een handreiking voor gemeenten. 
Hiermee kunnen ze ouderen, maar ook de 
kinderen van ouderen, op een duidelijke 
wijze bewust maken van de gevaren van 
brand in relatie tot beperkte zelfredzaam-
heid. 

Innovatieve middelen
Binnen het project zal vooral worden 
gezocht naar laagdrempelige en vooral 
innovatieve middelen die kunnen worden 
ingezet om het risico op brand en de gevol-
gen van brand te verlagen. Het project zal 
dan ook in nauwe samenwerking worden 

uitgevoerd met BrandweerNederland en 
de GGD. 
Mocht u binnen uw gemeente al met dit 
onderwerp bezig zijn, of wilt u vanuit uw rol 

bijdragen aan dit project dan verzoeken wij 
u vriendelijk dit aan te geven via een mail 
aan wa@vereniging-bwt.nl.

Project brandveiligheid ouderenhuisvesting

Project Sanering Asbestdaken

Op de regiodagen en op de platformbijeenkomst Grote Gemeenten is al 
het een en ander verteld over de enorme opgave die Nederland heeft om in 
2024 asbestdakvrij te zijn. Om dat te kunnen halen, moet per dag een aan-
tal voetbalvelden aan oppervlakte asbestdak worden gesaneerd. Het tempo 
ligt helaas op dit moment nog maar op een paar procent van deze opgaaf, 
dus er is nog heel veel werk aan de winkel.

De gemeente Utrecht en het ROA (Regionaal Overleg Asbest) zijn al druk 
met dit onderwerp bezig. Maar met hulp van de Vereniging BWT Nederland 
zal een Toolkit worden ontwikkeld die door alle gemeenten kunnen worden 
gebruikt bij de realisatie van deze enorme opgaaf, waar bijna iedere ge-
meente voor staat. In deze toolkit zal de focus liggen op het stimuleren en 
niet op het aanschrijven. De insteek is dan ook om eigenaren van asbest-
daken op tijd te overtuigen hun dak te vervangen, en tijdens deze ingreep 
ook te denken aan energiebesparende middelen en/of het toepassen van 
zonne-energie. Duidelijk is namelijk al wel dat hoe langer we wachten met 
het proactief handelen, hoe meer juridische handhavingsprocedures er 
richting 2024 moeten volgen. En dat die veel tijd, geld en energie kosten is 
iedereen wel duidelijk.


