Geen verrassing in voorstel Klimaatakkoord
Het voorstel voor het Klimaatakkoord voor de gebouwde
omgeving, gepresenteerd op 10 juli 2018, bevat geen zaken die
nog niet bekend waren. Het akkoord richt zich vooral op energie,
gebouweigenaren moeten de rekening zelf betalen en met
routekaarten aan de slag. Lees meer...
Nieuwe colleges aan de slag met klimaatdoelen
De NVDE heeft de coalitieakkoorden van de 100 grootste
gemeenten geanalyseerd. In 43 akkoorden wordt het
verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed genoemd.
Op basis van onze informatie komen we tot meer ambitieuze
gemeenten en gemeenten met een concreet plan. Lees meer...
Vijf miljoen voor 10 gasloze scholen
Het ministerie van BZK heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld
voor tien gasloze scholen. Gemeenten en scholen kunnen tot 1
oktober 2018 subsidie aanvragen. Waarom voor deze aanpak is
gekozen is niet helder. Om de klimaatdoelen te bereiken zal
meer (dan geld) nodig zijn. Lees meer...
Voor in de agenda
De Bouwstenen-bijeenkomsten na de zomer zijn gepland op:
•
•
•
•
•

13
17
19
20
20

september:
september:
september:
september:
september:

Informatiemanagement - the next step
Juridische zaken
Chefs Vastgoed
Financiële Experts
Vastgoedsturing

•
•
•
•

04
09
11
17

oktober:
oktober:
oktober:
oktober:

•

15 november: Makelpunten

•

4 december: Jaarbijeenkomst Bouwstenen (iedereen welkom)

Vastgoed in de burgerbegroting (iedereen welkom)
Verduurzamen
Corporaties BOG/MOG
Evaluatie pilot RodeKersen

Een compleet overzicht van alle bijeenkomsten rond maatschappelijke voorzieningen
en vastgoed (ook die van andere organisaties) vindt u op onze website.
En verder?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwstenen heet gemeente Terneuzen (ZLD) welkom als nieuwe partner
NEC mag Goffertstadion kopen van gemeente Nijmegen (GLD)
Tilburgse wijk Quirijnstok (NB) gaat, met steun van de gemeente, van het gas
af
Meppel (DR) verkoopt oude LTS
Gemeente Dordrecht (ZH) verkoopt stoomgemaalcomplex voor symbolische
euro
Verbouwing basisschool in Steenwijkerland (OV) tot vijf koopappartementen
nog dit jaar
Buurthuis Maarssenbroek (UT) moet mogelijk de deuren sluiten
Human zoekt MFA voor documentaire
Net geopende MFA in Dussen (NB) sluit onverwacht deuren tijdens
zomervakantie
Vernieuwd zwembad Joure (FR) op tweede openingsdag ontruimd
Koper voor Sportfondsenbad in Apeldoorn (GLD)
Nieuwe bibliotheek Deventer (OV) opnieuw maand later open
Hittestress in onderwijslokalen
Leraren middelbare school Kesteren (GLD) enthousiast over nieuw
schoolgebouw
Ook huurtransacties Rijksvastgoedbedrijf 2017 openbaar

Meedoen?
Deelnemen aan het Bouwstenen-netwerk? Dat kan door partner te worden. Hoe meer
partners, hoe beter we samen onze doelstellingen in het maatschappelijk vastgoed
kunnen bereiken!
Wilt u de laatste inzichten, ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het domein
'maatschappelijk vastgoed' niet mislopen? Volg ons op Twitter en Facebook en maak
gebruik van de kennis van andere professionals in maatschappelijk vastgoed via
de LinkedIn-groep van Bouwstenen.
Geen nieuwsbrief van Bouwstenen meer ontvangen? Stuur een mailtje
aan portal@bouwstenen.nlo.v.v. 'afmelden nieuwsbrief'. Wij zorgen ervoor dat uw emailadres uit ons bestand wordt verwijderd en vernietigd.
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Ad Hoc, Aestate, Almere, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, Axxerion, BAM
facilitymanagment, bbn adviseurs, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BNG Bank,
Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Covalent, De Ronde Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den
Helder, Deventer, Dordrecht, Duiven, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat,
Fakton, Florion, Gelderland, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helix, 's Hertogenbosch,
HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Horst aan de Maas, Houten, Installect, Kadaster, Katwijk, KIEN Facility
Management, KPO Roosendaal, KWK Huisvesting & Vastgoed, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Metafoor
Vastgoed en Software, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Noord-Brabant, Noordenveld, Overbetuwe,
Oss, Penta Rho, Plandatis, Poelmann van den Broek advocaten, PO-Raad, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq,
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, SKPOEL,
SRO, Sweco, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden,
Utrecht, Venlo, Vlindar, VO-raad, Weert, Weller, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Wille Donker
advocaten, Woonwaard, Zaandam, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Aanmelden kan hier.

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

