Energieneutrale onderwijsgebouwen
Enschede investeert ruim € 400 miljoen in energieneutrale
onderwijsgebouwen, vertelt Erwin van Proosdij, hoofd Vastgoed &
Facilitair Bedrijf bij de gemeente Enschede. Schoolbesturen dragen 8%
bij. De blik bij het opstellen van het IHP is breder dan alleen
scholen. Lees meer...
Inzicht door datakoppeling
Uit onderzoek van Republiq blijkt dat gemeenten 31,4 miljoen m2
vastgoed bezitten voor onderwijs, sport en andere functies. Dat
gemeenten veel vastgoed bezitten, is niet nieuw. Wel vrij nieuw is dat
het onderzoek is gebaseerd op een koppeling van diverse big en open
databestanden. Lees meer...
MFA ondernemer
Om een multifunctionele accommodatie tot leven te brengen is
ondernemerschap nodig, was lang het advies van Marc van Leent. Nu is
hij het gaan doen. Op 5 locaties in Amersfoort is hij volop bezig 'het
vak' voor multifunctionele en inclusieve plekken vorm en inhoud te
geven. Lees meer...
Kloosterkwartier Veghel
Gemeenten moeten aan de slag om een groeiende groep
zorgbehoevende ouderen van woningen te voorzien, volgens ANBO,
ActiZ en CBRE. Dat kan ook via transformatie van bestaand vastgoed,
blijkt uit het project Kloosterkwartier in Veghel. Lees meer...

Keuzeprogramma jaarbijeenkomst
Op 28 november 2019 praten we je graag bij over big en open data,
voorzieningenplanning, IKC's en IHP's, routes om de klimaatdoelen te
halen, hoe je de basis van het vastgoedmanagement op orde brengt,
maar ook over smart buildings en digital twins. Je kunt kiezen uit 14
verschillende sessies. Lees meer...
En verder...
• Is Lucas Onderwijs partner van Bouwstenen geworden. Welkom bij de club
• Mooie aankondiging in Computable over onze jaarbijeenkomst
• Gaat gemeente De Wolden (DR) zeven gebouwen verduurzamen
• Start gemeente Assen (DR) met aanbesteding voor zonnepanelen op vijf gebouwen
• Werkt gemeente Hardenberg (OV) aan toegankelijkheid van eigen gebouwen
• Gebruiken gemeentelijke gebouwen in Gemert-Bakel (NB) Elsendorpse energie

• Krijgt gemeente Hengelo (OV) de sleutels van stadskantoor en stadhuis (terug)
• Gaat gemeente Katwijk (ZH) 9 miljoen investeren in gebouwen en 3,4 miljoen in
sportvelden
• Geeft Gemeente Coevorden (DR) eerste voorzet met lokaal sport- en
preventieakkoord
• Komt er € 350.000 vrij om in Oudebildtzijl (FR) een sportaccommodatie te realiseren
• Heeft De Delta een huisvestingsaanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een IKC
in Eibergen (GD)
• Zijn in gebouw De Uitdaging in Nijmegen (GD) een basisschool, kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang ondergebracht
• Verkoopt Rijn IJssel (GD) drie panden: buurt bepaalt bestemming schoolgebouwen
• Zijn er vele miljoenen nodig voor nieuwe schoolgebouwen in Haarlemmermeer (NH)
• Kondigt minister Wiebes extra klimaatmaatregelen aan, waaronder uitrol
zonnepanelen op daken versnellen
• Zoekt Rijkswaterstaat extra experts voor controle informatieplicht.
Cursussen en bijeenkomsten
Op onze website 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.
Vacatures
Op zoek naar een nieuwe baan of collega? Er staan diverse vacatures bij onze partners op
de site. En Bouwstenen zelf zoekt een ervaren webredacteur. Lees hier de vacatures...
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 hoe 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, Bergen op Zoom, BCOU, BMC, Breda, Bronckhorst, BNG Bank, BTW-Instituut, 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, Lucas Onderwijs, 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, Stichting BOOR, Sudwest
Fryslan, Sweco, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Tabijn, Tempy Housing, Terneuzen, Tilburg, Twynstra Gudde,
Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Veiligheidsregio
Utrecht, Venlo, VNG, Voorschoten, VO-raad, Weert, Weller, 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

