
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Bekijk de online versie

 

Strak plan voor duidelijk doel

De gemeente Amersfoort heeft een routekaart voor de verduurzaming van
haar vastgoed opgesteld en gaat in 4 jaar tijd 24 panden verduurzamen
voor € 24 miljoen. De investering wordt doorberekend in de huur. Mark van
Rotterdam, coördinator vastgoedbeheer, licht toe hoe het werkt...

SUVIS aanvragen kan weer

Vanaf 1 oktober 2021 kan er weer subsidie worden aangevraagd voor betere
ventilatie op scholen. Hiervoor is het uitkeringsplafond van de SUVIS-
regeling opgehoogd. Er is nu € 200 miljoen beschikbaar. De gemeente
Haarlem deelde eerder al een voorbeeldaanvraag... 

Uitvoering kan beter!

Vastgoedorganisaties hebben flinke ambities. De organisatie is daar nog niet
altijd op ingericht, maar daar wordt aan gewerkt. Almere, Leiden en Utrecht
werken met verbeterteams. De werkmethode is ook in het onderwijs niet
vreemd. Lees meer...

Doe mee: enquête en bestuurlijk oploopje

Het Bouwstenen-netwerk houdt voor het 5e jaar op een rij een enquête over
het gemeentelijk vastgoedmanagement. Gemeenten kunnen hun eigen
aanpak hieraan spiegelen. De eerste resultaten bespreken we tijdens een
bijeenkomst met wethouders. Doe ook mee...

En verder...

Het provinciekantoor in Arnhem (GL) wordt circulair gesloopt
W/E adviseurs ontwikkelt rekenmethodiek integrale milieu en CO2-weging
Harderwijk (GL) krijgt een energieneutraal zwembad
Haarlem (NH) heeft klimaatadaptief voetbalveld gerealiseerd
Aardgasvrij vraagt om meer geld en beter beleid volgens voorzitter Klimaattafel
Eerste dag voor studenten in nieuw duurzaam schoolgebouw in Almere (FL)
Basisscholen in Enschede (OV) krijgen eigen bieb door gemeentesubsidie 
Aanbestedingen onder druk door stijgende bouwkosten 
Nieuwbouw gemeentehuis Overbetuwe (GL) opgeleverd
Houtprijs daalt weer na maandenlange prijsstijging
Buurtbibliotheken Amsterdam (NH) verbouwd en geopend voor publiek
Start bouw IKC in Marum (FR)
Amsterdam (NH) wil oude rechtbank kopen als locatie voor museum 
Verbouwing historische panden in Amsterdam (NH) tot Holocaust Museum van start 
Eigenaren van Limburgse monument kunnen waterschade melden bij de RVO
Nederweert (LI) wil steun voor restauratie rijksmonumentale kapel
Kritiek op plannen zonnepark voor noodlijdend ziekenhuis in Groningen (GR)
Onderzoek naar realisatie wijkcentrum in Emmerhout (DR)
Francesco Veenstra is nieuwe Rijksbouwmeester
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Herverdeling gemeentefonds gunstig voor sociaal kwetsbare gemeenten 
Succesvolle verandering in publieke organisaties is lastig blijkt uit onderzoek 
Lagere overheden roepen op om op te schieten met het kabinet
Vastgoed Haarlem (NH) vanaf 2022 beheerd door SRO

Laat je snel (gratis) bijpraten

Welke voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn zijn nodig om langer
thuis te wonen? Laat je snel bijpraten in het Rosa Spier Huis op 28
september 2021. Of kom naar een van de andere actualiteitencolleges.

Monumenten geopend!

De Open Monumentendag is weer in aantocht. Op 11 en 12 september 2021
kan je binnen kijken bij veel gebouwen door heel Nederland. Daarom wat
tips voor de cultuurliefhebber om te gaan bezoeken tijdens dit weekend...

Jobs voor het uitkiezen

Diverse Bouwstenen-partners hebben mooie banen te vergeven op het
gebied van huisvesting, vastgoed, verduurzaming, bouwmangement en
facilitair. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kies dan een mooie job
uit ons lijstje met vacatures.

Wisdom of the crowd

Binnen het Bouwstenen-platform helpen we elkaar graag vooruit. Je 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 jij
gebruik kunt maken van de 'wisdom of the crowd'. Lees meer...

Uitwisselen en volgen?

Wil je ook je 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 jouw 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, 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, 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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