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Waarde van recreatiegebieden in kaart
brengen loont
Recreatiegebieden worden steeds belangrijker in een continu verder
verdichtend Nederland. Ze bieden mensen een plek waar ze door in- of
ontspanning kunnen genieten van de natuur. Het is daarom belangrijk dat
de waarde van deze recreatiegebieden - denk aan duurzaamheid,
leefbaarheid en klimaat - onder de aandacht wordt gebracht. Met haar
vakinhoudelijke, organisatorische en financiële kennis, kan Cyber daarin
een belangrijke rol spelen. Lees meer >

‘Houden wat goed is,
verbeteren wat nodig
is!’
Gemeente Berkelland koerst aan op
een doorontwikkeling van de
buitendienst die voldoende robuust is
en samenlevingsgericht werkt. Nu dit
ontwikkelscenario op hoofdlijnen is
bepaald, moet dit worden uitgewerkt in
een actieplan. De gemeente heeft
Cyber gevraagd een procesaanpak op
te stellen voor een toekomstbestendige
buitendienst.
Lees meer >

Uitgebreide
kwaliteitscatalogus
biedt meerwaarde
In mei 2020 verschijnt er een nieuwe
en uitgebreide versie van de
‘Kwaliteitscatalogus voor
woningcorporaties’. Naast normen voor
gemeenschappelijke ruimten, bevat
deze catalogus ook beeldmeetlatten
voor de kwaliteit ín een woning. Dit
biedt corporaties, maar ook bewoners
en beheerders volgens Marian Kunst
van iFocus een nog beter handvat om
over hetzelfde te praten. “Bovendien
versterkt het de verbinding tussen
partijen onderling.”
Lees meer >

Arnhem en Groningen
op weg naar een
circulaire economie
In een circulaire economie is er geen
restafval. Vermindering van
huishoudelijk restafval en een betere
afvalscheiding, is in veel gemeenten
daarom een speerpunt. In het
Rijksbrede programma ‘Nederland
Circulair in 2050’ vormen
consumptiegoederen één van de vijf
prioriteiten. Gemeente Arnhem en
Groningen zetten in dit verband
belangrijke stappen.
Lees meer >

Cyber actief op weg
Sinds enige tijd is de Cyber-groep zelf
ook actief bezig met het verminderen
van haar CO2-uitstoot. In 2019 hebben
we daarvoor een plan gemaakt op basis
van het referentiejaar 2018.
Lees verder
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