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Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

Nog een slag te maken in de verduurzaming

Veel scholen en gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het
verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog
een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête. Wat
vooral nodig is om de beleidsdoelen te halen is capaciteit en geld. Lees
meer... 

Veel werk aan de winkel

Komend jaar is er voor scholen en gemeenten veel werk aan de winkel, blijkt
uit de Bouwstenen-enquête. Bovenop het reguliere onderhoud komt het
werk als gevolg van verkoop, renovatie en transformatie van panden. Door
de coronacrisis is het werk lastiger, maar niet onmogelijk geworden. Lees
meer...

Uitbreiding schaderegeling

Ook openbare bibliotheken en diverse andere organisaties op het gebied van
cultuur en zorg komen nu in aanmerking voor de tegemoetkoming in de
schade als gevolg van de corona-crisis. Dat heeft het kabinet op 7 april 2020
besloten. Buurt- en wijkcentra zijn nog steeds uitgesloten. Lees meer... 

Voor in de agenda

We hopen dat iedereen gezond is en (thuis) aan het werk. Wij hebben ook in deze tijd goed
contact met onze partners. Deelnemers aan de netwerken worden per mail geïnformeerd hoe de
bijeenkomsten op afstand plaatsvinden. Zie hier het overzicht van bijeenkomsten en neem
contact met ons op als u ook wilt meedoen of vragen heeft. 

En verder...

verwelkomen we Aloysius Stichting als nieuwe partner;
hebben dorps- en buurthuizen in Gelderland, Brabant en Groningen het zwaar tijdens de
corona-crisis;
is er een kleinecoronahulp.nl van maximaal € 2.000,- voor initiatieven op het gebied van
eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedsel;
is het loket speciale aanvragen coronahulp van het Oranjefonds gesloten vanwege de vele
aanvragen;
krijgen huurders van gemeentelijk vastgoed in Helmond uitstel van huurbetaling vanwege
corona;
vragen culturele instellingen minister van Engelshoven om een ondersteuningsfonds;
zijn musea bezig met onderhoud tijdens de corona-crisis;
mogen leveranciers van het Rijksvastgoedbedrijf hun facturen eerder indienen;
pleiten diverse organisaties ervoor vooral te blijven controleren op legionella in
zwembaden, sportcomplexen en andere accommodaties;
is er meer informatie op onze coronapagina te vinden;
start in IJzerhoorn (GL) de verbouwing en uitbreiding van het buurthuis;
zijn er plannen om het dorpshuis in Groesbeek (GL) in een kerk te vestigen;
verandert een gymzaal in Bennekom (GL) in een duurzame brandweerpost;
komt er geen Escher-museum in de oude Amerikaanse Ambassade in Den Haag (ZH);
start de nieuwbouw van Museum Arnhem (GL);
pleit de burgemeester van Vught voor de bouw van een rechtbank bij PI Vught (NB);
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kunt u zich vanaf deze week aanmelden voor de Europese LIFE-subsidie.

Mooie banen

Mooie banen bij de gemeente Delft, Den Haag, Utrecht en Zoetermeer en bij
Hevo, Raderadvies, Republiq en Twynstra en Gudde. Ook uw droombaan of
vacature kan er bij staan. Lees hier de vacatures en mogelijkheden.

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-groep van Bouwstenen. Relevant nieuws van uw kant kan naar
nieuws@bouwstenen.nl.

Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mail aan
afmelden@bouwstenen.nl.   

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door 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, Carmelcollege, 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, Facility Kwadraat, 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, Lingewaard, Lucas Onderwijs, LVO,
Maastricht, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant,
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, Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SMT Bouw & Vastgoed, Spacewell,
Spectrum, SRO, Stichting BOOR, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, 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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