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D
e middag van de regiodagen is ech-

ter dit jaar anders dan u gewend 

bent. Deze middagen worden inge-

vuld als Roadshow Omgevingswet 

die we samen met de Vereniging Stadswerk en 

Bouwend Nederland organiseren. Hier staat 

de implementatie van de Omgevingswet cen-

traal. Centraal staat de vraag: wat is er nodig 

Regiodagen Vereniging BWT Nederland  
in ander jasje

Dit jaar zullen de regiodagen van de Vereniging BWT Nederland een iets andere 

opzet krijgen dan dat u wellicht gewend bent. De ochtenden van de 

regiodagen blijven zoals altijd speciaal voor de leden van de vereniging. Het 

programma zal dan ook specifieke onderwerpen bevatten die het Bouw- en 

Woningtoezicht aangaan. Dit zijn onderwerpen zoals de laatste stand rond de 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de handreiking langer zelfstandig 

wonen, omgevingsveiligheid, actualiteiten asbest en een aantal andere 

onderwerpen.

om straks klaar te zijn als de Omgevingswet in 

werking treedt? Samen met marktpartijen en 

andere bloedgroepen vanuit de overheid,  

zoals RO, Natuur, Water en Milieu, willen we 

met elkaar actief kennis delen en ophalen. U 

wordt bijgepraat over de Invoeringswet en 

hoort van anderen waar zij mee bezig zijn om 

de doelen van de Omgevingswet te kunnen 

realiseren. Tijdens intervisie-sessies zullen we 

elkaar proberen te prikkelen, te inspireren en 

elkaar proberen verder te helpen door inzich-

ten te delen en ervaringen uit te wisselen.

Zelf kiezen

Voor deelnemers vanuit de Vereniging BWT 

Nederland is het mogelijk om uitsluitend deel 

te nemen aan het ochtendprogramma, of aan 

de gehele dag. Hiervoor kunt u zich binnen-

kort via www.bwtinfo.nl inschrijven. Hier zal 

ook het programma, waar momenteel nog 

hard aan wordt gewerkt worden geplaatst. Wij 

hopen weer op uw komst, en zien al uit naar 

een zestal inspirerende dagen!

De BWT regiodagen in combinatie met de 

Roadshow Omgevingswet zullen plaatsvinden 

op:

•  8 maart 2017 in Apeldoorn

•  15 maart 2017 in Venlo (of omgeving)

•  5 april 2017 Bergen op Zoom

•  12 april 2017 Meppel

•  3 mei 2017 Leeuwarden

•  10 mei 2017 Amsterdam
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De Vereniging BWT Nederland is momenteel 

druk bezig met het ontwikkelen van een 

handreiking met als titel ‘Brandveiligheid 

voor niet-zelfredzame inwoners’. Deze 

handreiking is bedoeld voor het bevoegd 

gezag die met deze handreiking in Omge-

vingsvisie, Omgevingsplan en vooral in 

haar uitvoeringstaken bewust wordt  

gemaakt van de toenemende risico’s die 

ouderen lopen als zij langer thuis moeten 

wonen. 

[De handreiking bevat tips om ouderen be-

wust te maken van deze risico’s en te laten 

zien welke mogelijkheden er zijn om, soms 

met heel eenvoudige ingrepen, te voorko-

men dat deze risico’s leiden tot incidenten. 

Voor deze handreiking zoeken we nog naar 

best-practices van gemeenten of brand-

weerorganisaties die al actief bezig zijn met 

dit onderwerp. Extramuralisering en het 

daarop inspelen richting Omgevingswet is 

namelijk een van de belangrijkste opgaven 

voor een gemeente. Heeft u een goed voor-

beeld, heeft u tips of wellicht al instrumen-

ten die u inzet om de veiligheid van oude-

ren in hun leefomgeving te vergroten? Neem 

dan contact op met Wico Ankersmit van de 

Vereniging BWT Nederland:  

wa@vereniging-bwt.nl.

Handreiking brandveiligheid niet zelfredzame inwoners


