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Subsidieregeling energiebesparing scholen in de maak

Er is een subsidieregeling van €40 miljoen in de maak voor
energiebesparing op scholen. De regeling is nog niet definitief, maar het
geld moet nog in 2020 worden vergeven. De subsidie wordt naar
verwachting half november voor vier weken opengesteld. Lees meer...

Benchmark: nog veel te doen

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is nog niet op stoom,
blijkt uit de benchmark van TIAS en Republiq onder 21 grote gemeenten. Er
is nog veel te doen. De risico's op leegstand en huurderving voor
gemeenten zijn groot. Lees meer...

Voor de veerkracht van de samenleving

In de troonrede van 2020 veel aandacht voor lokale publieke voorzieningen,
zoals buurthuizen, scholen en culturele instellingen. Ze zijn belangrijk voor
de veerkracht, veiligheid en samenhang in de samenleving. Ook
investeringen in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijven volgens
de regering noodzakelijk. Lees meer...

 

En verder...

Welkom TotalLink (met software voor gebiedsontwikkeling en vastgoed) als partner van
Bouwstenen. 
Gemeente Stichtse Vecht (UT) stelt beheerplan gemeentelijk vastgoed op.
Minister Slob geen voorstander van het direct bekostigen van scholen.
OCW publiceert nieuwe versie servicedocument COVID-19 voor schoolbesturen.
De Molenvliet in Stad aan 't Haringvliet (ZH) voor zevende keer duurzaamste school.
Kunstwerk op schoolplein in nieuwe wijk Haarzicht in Utrecht (UT).
Assink Lyceum sluit locatie in Berkelland (GD) vanwege demografische krimp.
Nieuwbouw Markland College in Oudenbosch (NB) miljoenen duurder dan gepland.
Rijksvastgoedbedrijf verkoopt bunker Seyss-Inquart in Wassenaar (ZH).
Gemeente Helmond (NB) twijfelt over herbestemmen dorpshuis De Kamenij.
Sporthallen Drenthe krijgen groene stroom van zonnepark gemeente Noordenveld (DR).
Atletiekvereniging Nijkerk (GD) opent nieuwe accommodatie.
Ook sportverenigingen met een eigen gebouw krijgen nu COVID-19 compensatie.
Utrechtse sportclubs bundelen krachten in nieuwe sportcampus.
AKCI-Regeling helpt bij bouw circulair sportcomplex Ermelo (GD).

Diverse nieuwe banen

Zoek je een nieuwe baan? Dan zijn er verschillende opties denkbaar. Zo
zoekt gemeente Delft een Facilitair Adviseur en het Rijnlands Lyceum een
Building management coördinator. Bekijk hier alle vacatures.
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Bijeenkomsten

Het najaar staat voor de deur en de agenda van Bouwstenen staat goed gevuld. Dit zijn de
Bouwstenen-activiteiten waarbij iedereen welkom is:

3 dec: Maatschappelijk Vastgoeddag
14 jan: Webinar Klimaatadaptieve sportomgeving (online)

De (online) netwerkbijeenkomsten voor partners en leden van netwerken staan gepland op:

30 sept: Verduurzamen; verbinden van stategie & praktijk (Onderhoudsmanagement)
30 sept: Vastgoedmanagement gemeenten
1 okt: Chef in Tilburg (Chefs Vastgoed)
8 okt: Verduurzaming in de begroting & kostprijshuur (Financiële experts)
13 okt: Nieuwe concepten voor woon-zorgcombinaties (Zorgaccommodaties & Corporaties)
15 okt: Meebewegen met en afstoten van vastgoed (Makelen en Schakelen)

Op onze website vind je ook allerlei bijeenkomsten en webinars van onze partners en andere
interessante meetings rondom Maatschappelijk Vastgoed.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt
met allerlei vragen bij ons platform terecht en samen ontwikkelen we
nieuwe kennis. Dat scheelt tijd en geld. Lees hier hoe het werkt en ook u
gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees meer...

Uitwisselen en volgen?

Wilt u ook uw kennis delen en ons volgen? Lees onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Twitter en
Facebook en maak gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed
via de LinkedIn-pagina van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Abcnova, Ad Hoc, Aestate, Almere, Aloysius
Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, BAM
facilitymanagement, Best, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Breda, Bronckhorst, BTW-Instituut,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, Cleverstone, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den
Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe,
Facilicom Solutions, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gilde Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse
Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon,
Honeywell Building Solutions, Horst aan de Maas, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Lucas Onderwijs, Maastricht,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe, Overijssel, Oss, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua
Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, HaskoningDHV, RPS,
Schiedam, Servicecentrum Drechtsteden, Schiedam, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell,
Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Total Link, Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio
Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert,
Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijdemeren, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management,
Zaanstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl
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