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Functiecombinatie veel te complex

Een pand gebruiken voor diverse maatschappelijke functies is vaak gewenst,
maar bij de afweging van alle doelen en belangen delft juist dát vaak het
onderspit. Het is veel te complex. Bij een concrete case in Alphen aan de
Rijn zijn zo al 10 BTW-kwesties aan de orde. Lees meer...

Teller op tien; energiemaatregelen

Wat is de ervaring met energiemaatregelen in de praktijk bij scholen,
buurthuizen en andere gebouwen met een publieke functie? Op de website
van Bouwstenen hebben we de ervaring met 10 verschillende maatregelen
verzameld. Lees meer...

Papieren tijger

"Is het klimaatbeleid geen papieren tijger?" vraagt Désirée Meulenbroek,
projectleider verduurzaming in de gemeente Oss zich af. Veel
energiemaatregelen vragen ook weer energie. Welke no-tech en low-tech
oplossingen zijn er en kunnen beter worden benut? Leer meer...

Mooie vacatures; bij en voor het netwerk

Ben jij een slimme maatschappelijk vastgoedprofessional en heb jij echt wat
in je mars? Lijkt het je leuk om het netwerk vooruit te helpen of bij een van
de netwerkpartners je ambities verder vorm te geven? Bekijk hier alle
vacatures.

En verder...

We verwelkomen Synarchis als partner van Bouwstenen
Omgevingswet weer uitgesteld, 1 juli 2022 is nieuwe intredingsdatum 
Voorlopig geen verlenging van bestedingstermijn NPO 
Onderwijsraad: ‘Verbind Nationaal Programma Onderwijs aan structurele investeringen’ 
Gemeente West Betuwe (GL) maakt vastgoed nota
Langeveen (OV) slaat de handen ineen voor toekomst maatschappelijk vastgoed 
Hevo: Kwaliteit schoolgebouwen vereist een integrale visie 
Scholengemeenschap De Borgen verbaasd over kritiek op nieuwbouwplannen 
VNG breekt lans voor financiële regeling voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers?
Cobouw voert sector Analyse Onderwijs uit voor onderwijshuisvesting
Nieuwbouw voor Trivium College in Amersfoort (UT)
Bijna de helft van scholen hebben zonnepanelen in Amsterdam (NH) 
Nieuwe internationale basisschool trekt in bij Joppenszschool in Leiden (ZH)
Kapitaalinjectie voor scholen in Winschoten (GR): ‘Dit kan niet wachten’ 
Schade aan nieuwbouw Radboud Universiteit (GL); vol met rioolwater
Onrust over nieuwe school in Coevorden (DR): slopen of nieuwbouw
Extra geld voor ventilatie op Tilburgse (NB) scholen 
Kerk van Zeveren (België) wordt dorpshuis 
Nieuwe kindcentra in Delfzijl (GR), Noordijk (GL), Gouda (ZH)
Nieuwbouw MFA Dijkstraten te Best 
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College erkent fouten bij MFA De Tirrel in Winsum (GR)
Nieuwe IKC voor speciaal onderwijs in Oud-Beijerland (ZH)
Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwaren: geen recht op BTW-compensatie voor gebruik
sportaccommodaties door scholen
Nieuwe zwembad voor € 10 miljoen in Vriezenveen (OV)
Nieuwe locatie voor roeivereniging de Waal in Nijmegen (GL) stap dichterbij 
€ 75.000 extra nodig voor sportaccommodatie Overlangel in Oss (NB)
Hotak’68 verhuist niet naar nieuw IKC uit Hoogerheide (NB)

Goed om bij te blijven

Het Bouwstenen-netwerk deelt haar kennis en ervaring via online
actualiteitencolleges. Iedereen kan meedoen. De bijeenkomsten gaan over
onderhoudsmanagement, het verduurzamen en monitoren energiegebruik.
 
Ook zijn er veel andere aantrekkelijke bijeenkomsten over maatschappelijk
vastgoed. Zie hier het volledige overzicht.

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
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, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Bergen op Zoom, Best, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BTW-
Instituut, Buren, Capelle aan den IJssel, Carmel College, Cleverstone, Condor, De Ronde Venen, Delft, DEMO
Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam, Eindhoven, Emmen,
Enschede, Epe, Facilicom Solutions, 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, ICS, Innoord, Installect, Kadaster, Katwijk, Kind en Onderwijs
Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht, Metafoor,
Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein, Nieuwkoop, Nijmegen, Nissewaard, Noordenveld, Oisterwijk,
Onderwijsgroep Buitengewoon, OOADA, Optimus, Oss, Overbetuwe, Overijssel, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad,
Prequest, Qua Wonen, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksvastgoedbedrijf, RO Groep, Ronduit, Rotterdam, Royal
HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Servicecentrum Drechtsteden, Sivog, SKPO, Spacewell, Spectrum,
SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Sudwest Fryslan, Synarchis, Sweco, Tabijn,
Terneuzen, Tilburg, Total Link, Twynstra Gudde, Tynaarlo, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veiligheidsregio
Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Veiligheidsregio Utrecht, Venlo, Vijfheerenlanden, VNG, Voorschoten,
VO-raad, Weert, Weller, WeMeet, Werkorganisatie CGM, Westland, Wijkplaats, Woonwaard, Yask Facility Management,
Zaanstad, Zaltbommel, Zeist, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

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