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Duurzaam en groen onderhoud
Zonnepanelen en een groen dak met bijenhotel op een
monumentaal pand; de gemeente Amsterdam verduurzaamt
haar vastgoed tijdens het onderhoud. Jaarlijks voert de
gemeente bij zo’n 100-150 gemeentelijke panden groot
onderhoud uit. Eveline Roubos: “Dit zijn de makkelijkste
momenten om te verduurzamen. Lees meer ....
Nieuwe publicaties tijdens jaarbijeenkomst
Deelnemers aan onze jaarbijeenkomst krijgen ook dit jaar weer een aantal
Bouwstenen-publicaties mee naar huis. Ze zitten bomvol nieuwe informatie en
vormen de basis voor diverse gesprekken tijdens de dag. Meldt u aan en kijk wat u
kan verwachten. Lees meer...
Geld voor duurzaamheid
In de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, is veel aandacht voor
duurzaamheid en zorg. Het onderwijs krijgt er niet veel bij. De kinderopvang kan
wel rekenen op extra geld. En mogelijk biedt het nieuwe investeringsfonds kansen
voor maatschappelijk vastgoed. Lees meer...
Helft van de rapportages zijn binnen
Tot en met 20 augustus 2019 was ongeveer de helft van de
rapportages in het kader van de informatieplicht Wet
milieubeheer binnen, schrijft Minister Wiebes op 16 september
2019 in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer over deze
brief en fijn als gemeenten en scholen hun ervaring met de
informatieplicht delen.
Vacatures
Op zoek naar een nieuwe baan of collega? Er staan diverse vacatures bij onze
partners op de site. Lees hier de vacatures ...
Professionele uitwisseling
De dag waarop we alle resultaten van het Bouwstenenontwikkelwerk delen staat gepland op:
• 28 november: Bouwstenen-Jaarbijeenkomst 2019

De netwerkbijeenkomsten waarbij in kleine groepen wordt gewerkt
staan gepland op:
• 25 september: Samenspel bij de verduurzaming - Chefs
vastgoed
• 1 oktober: Verduurzaming / basis op orde - gemeenten regio
West
• 1 oktober: Het eigendom van MFA/IKC's - Juridische zaken
• 1 oktober; Betrokkenheid gebruikers - Samen onder 1 dak.
• 8 oktober: Verduurzaming / basis op orde - gemeenten regio
Noord
• 10 oktober: Financiering verduurzaming - Financiële Experts
• 10 oktober: Doelen van en beleid voor BOG/MOG Corporaties
• 10 oktober: Makelen en schakelen - Makelpunten
• 31 oktober: Goed gebruik - Rode Kersen

Volledig overzicht
Achter deze link treft u een overzicht van alle bijeenkomsten rond
maatschappelijke voorzieningen en vastgoed in Nederland; ook die
van andere organisaties. Staat uw bijeenkomst er niet bij? Stuur dan
een mail naar nieuws@bouwstenen.nl.
En verder...
• Heel erg welkom Veiligheidsregio Haaglanden als partner van Bouwstenen
• Wordt vandaag in de Tweede Kamer gesproken over het wetvoorstel meer
ruimte voor nieuwe scholen
• Het Wetgevingsoverzicht Klimaatakkoord van Eric Wiebes
• Bespaart gemeente Oldambt (GR) op energiekosten
• Komt er een MFA in De Krim in gemeente Hardenberg (OV)
• Wil Veghel (NB) een welzijnsplein en huiskamer bouwen
• Zoekt stichting Buurthuis Wedde (GR) naar een nieuwe beheerder
• Sluit Alphen aan den Rijn (ZH) vier buurtcentra in de gemeente
• Zijn er drie gegadigden voor bouw van het sportcentrum in Kapelle (ZL)
• Gaat het beheer van sportaccommodaties in Ridderkerk (ZH) terug naar de
gemeente
• Zijn de nominaties voor ‘Schoolgebouw van het Jaar 2019’ bekend
• Komt er een dag dat alle Leusdense basisscholen (UT) één gebouw gaan
delen
• Werd basisschool De Leister in Opeinde (FR) een energieneutraal gebouw
zonder aardgasgebruik.
Wisdom of the crowd
Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. U kunt met
allerlei vragen bij ons platform terecht. 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, Alphen aan den
Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, ASRE, Assen, Axxerion, BAM
facilitymanagement, bbn adviseurs, BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren), Bergen op Zoom, BCOU, BMC,
Breda, Bronckhorst, BNG Bank, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmelcollege, Cleverstone, Covalent, De Ronde
Venen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Ede, Eindhoven,
Emmen, Enschede, Epe, Facilicom Solutions, Facility Kwadraat, Fakton, Florion, Fryske Marren, Gelderland, Gilde
Opleidingen, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans,
Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hodes-Huisvesting, Hollands Kroon, Honeywell Building Solutions, Horst
aan de Maas, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs Rotterdam, KPO Roosendaal, KSE, KWK Huisvesting
& Vastgoed, Langedijk, Leiden, Lingewaard, LVO, Maastricht, Middelburg, Moerdijk, Nieuwegein, Nieuwkoop,
Nijmegen, Nissewaard, Noord-Brabant, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, Overbetuwe,
Overijssel, Oss, Peel en Maas, Plandatis, Planon, PO-Raad, Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, RedShare, Republiq,
Rheden, Rienks Bouwmanagement, Rijksoverheid, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal HaskoningDHV, RPS,
Servicecentrum Drechtsteden, Scobe Academy, SKPO, SKPOEL, SRO, Sudwest Fryslan, Sweco, Stichting Archipel,
Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde, Uden, Uithoorn, Utrecht,
Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller,
Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management, Zaanstad, Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.
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