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Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

Meer zicht op klimaatrisico’s

Check op de waterschadekaart van Arcadis de financiële risico’s van
wateroverlast voor uw vastgoedportefeuille en zorg dat deze ook in beeld
zijn bij de dialoogtafels rond klimaatadaptatie. Lees meer over deze kaart en
doe mee met het actualiteitencollege over klimaatadaptatie op 30 juni
2020.  

Betere beslissingen

Aan de hand van data kun je goed zien hoe bepaalde gebouwen in hun
omgeving functioneren en betere beslissingen maken. Maar als je denkt
alleen door data antwoord te krijgen op je vragen, ga je de mist in”, aldus
Michiel Oomen; strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven. Lees
meer...

€50 miljoen voor versnelling

Er komt een investeringsimpuls van €50 miljoen voor het naar voren halen
van renovatie en groot onderhoud van scholen en sportaccommodaties in
combinatie met verduurzaming. Dat meldt minister Ollongren van BZK op
20 mei 2020 aan de Tweede Kamer. Lees meer...

Online netwerken

Dat is wat we doen in deze tijd. Neem contact met ons op als u mee wilt
doen, bijvoorbeeld met het actualteitencollege over het gebruik van open
data voor vastgoedbeslissingen. Op onze website treft u een overzicht van
alle bijeenkomsten (ook die van anderen).  

En verder...

Bouwstenen verwelkomt abcnova als nieuwe partner in het netwerk.
Hilversum (NH) investeert €128 miljoen in duurzame onderwijshuisvesting.
College Langedijk (NH) werkt aan nieuwe plannen voor IKC in Sint Pancras.
Raad van State zet streep door bestemmingsplan IKC in Haarlemmermeer (NH).
Ruim 1000 zonnepanelen op ijsbaan in Eindhoven (NB).
Gemeente Kapelle (ZL) wil duurzaam sportcomplex.
Gemeente Enschede (OV) kijkt naar mogelijkheden herbestemming zwembad.
Bouw zwembad Buitenpost (FL) van start.
Groen licht voor theater in Den Bosch (NB).
IKC Rozendaal (GL) ontvangt 150e subsidie in Gelderland voor groen schoolplein.
Nieuwbouwwijk Meppel (DR) krijgt nieuwe basisschool.
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp (ZH) neemt besluiten over huisvesting IKC.
Slotervaartziekenhuis Amsterdam (NH) wordt zorgcentrum.
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (GL) investeert €6 miljoen om te verduurzamen.
Oude bibliotheek Harderwijk (GL) wordt omgebouwd tot appartementen, museum &
horeca.
Huurwoningen in voormalige school in Duindorp (ZH).
Woningen in voormalig pand Pieter Baan Centrum in Utrecht (UT).
Alphen aan den Rijn (ZH) kiest voor nieuw vastgoedbeheersysteem.
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Nieuwe stadhuis Hengelo (OV) in te delen naar wens gebruiker.
Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022.

Hele mooie banen

Bij onder ander de gemeenten Ermelo, Breda en Utrecht, maar ook bij
Aestate, TwynstraGudde en Republiq vind u mooie banen. Zie hier
alle vacatures.

Het Bouwstenen-netwerk is op zoek naar een communicatieve
maatschappelijk vastgoedprofessional? Bekijk hier onze vacature. 

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, 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, 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, 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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