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2.000 ongezonde scholen
Door het hoge aantal besmettingen onder leerlingen sluiten steeds meer
scholen tijdelijk hun deuren. Veel schoolgebouwen zijn niet gezond. Bij meer
dan 30% van de oude scholen, maar ook bij 10% van de nieuwe scholen
voldoet de ventilatie niet, blijkt uit recent onderzoek...
Alle opgaven op een rij
In het rapport 'Herstel en perspectief' van Platform 31 staan trends en
opgaven waarop gemeenten kunnen sturen en suggesties voor de
gemeenteraadsverkiezingen in grote en middelgrote gemeenten. Geen
verrassingen, wel handig overzicht...
Nieuwe regels; laat je horen
Tot 15 december 2021 kan je bij het rijk reageren op een voorstel voor
nieuwe regels over de verplichte maatregelen om energie te besparen (de
EML-lijst). Ook ligt er een aangepast voorstel voor het rapporteren hierover
(de informatieplicht). Laat van je horen...
Update Maatschappelijk Vastgoeddag
Vanaf nu kan iedereen in dienst van een gemeente, school of
woningcorporatie gratis online de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9
december volgen. Het fysieke programma in Veenendaal doen we veilig en
volgens de coronamaatregelen. We maken er een mooi inhoudelijk feestje
van...
En verder...
Wicher Schönau van TG pleit voor meer realisme in de energietransitie
Rotterdam zoekt architecten die willen meedenken over opgaven maatschappelijk vastgoed
Provincie Utrecht stelt subsidie voor vergroenen maatschappelijk vastgoed beschikbaar
Ouders van leerlingen nemen basisschool over in Heerde (GLD)
Westerwolde (GR) onderzoekt mogelijkheid tot gezamenlijke huisvesting van vier scholen.
Restauratiesubsidies voor kerk in Nijmegen (GLD) en boeren-monument in Nijkerk (GLD)
Meldpunt geopend voor stijging energielasten dorpshuizen
Gemeente Tynaarlo (DR) behoudt dorpshuizen
Amersfoort (UT) stelt opnieuw subsidies voor sport en bewegen beschikbaar
Nieuwegein (UT) krijgt nieuw klimcentrum met maatschappelijke functie
Bowlingbaan wordt getransformeerd naar buurthuis in Amsterdam (NH)
Groningen (GR) investeert € 72 tot € 142 miljoen in nieuwe sporthallen
Start bouw duurzame en circulaire sporthal in Waddinxveen (ZH)
Nieuwe fase gestart van verduurzaming van 225 buitensport locaties in Drenthe
Zwembad in Amstelveen (NH) wordt uitgebreid tot multifunctionele sportaccommodatie
Zin in leuk werk?
Ben je jong en wil je je verder ontwikkelen in je vak? Dan is hier je kans.

Meld je aan voor een vrijkaart voor de Maatschappelijk Vastgoeddag.
Heb je zin om bij ons te komen werken of bij een van onze partners? Bekijk
dan vooral ons overzicht vacatures.

Bijeenkomsten
Op onze website tref je een overzicht van alle opleidingen, cursussen en
netwerkbijeenkomsten die worden aangeboden door allerlei organisaties.
Wij gaan ondertussen aan de slag met het programma voor volgend
jaar. Meedoen?
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. Ook jij gebruik kunt maken van de
'wisdom of the crowd'. Lees hoe het werkt...
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.
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