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Kleine gemeenten, flinke aanpak

Weert heeft 50.000 inwoners, maar als het om maatschappelijk vastgoed
gaat is de portefeuille net zo divers en zijn de ambities net zo stevig als in
grote gemeenten. "Alle vraagstukken komen voorbij", vertelt Jim Wolters.
Lees meer over de aanpak en vragen in Weert...

Nu te zien; Floriade Expo Almere

Donderdag opent de Floriade en het netwerk is uitgenodigd. Thema is
'Growing Green Cities' en er zijn allerlei groene oplossingen te zien om de
gebouwde omgeving gezonder, duurzamer en leuker te maken. Ook experts
in het maatschappelijk vastgoed kunnen veel inspiratie opdoen. We
geven alvast wat tips...

Inspraak op investeringssubsidie

Het Ministerie van BZK komt met een investeringssubsidie om
maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dat is iets, maar geen
(eerlijke) oplossing voor het structurele tekort om het vastgoed te
verduurzamen. Iedereen kan tot 29 april 2022 reageren op de
conceptregeling. Ook wij bereiden een reactie voor....

En verder...

Mooi interview met chef vastgoed Eindhoven in de Architect
Provincie Gelderland helpt eigenaren met verduurzamen maatschappelijk vastgoed 
Zonnepanelen geplaatst op schooldaken in Rotterdam (ZH) en Capelle (ZH)
Format ontwikkeld voor in kaart brengen ventilatie op scholen
Zuidplas (ZH) druk bezig met uitbreiding onderwijshuisvesting
Nieuw kindcentrum geopend in Wouw (NB)
Kantoorpand in Amsterdam (NH) krijgt herbestemming als school
Zoeterwoude (ZH), Eibergen (GLD) en Hoogwoud (NH) krijgen nieuw schoolgebouw
Verwarming gemeentepanden omlaag in Amsterdam (NH) en Utrecht (U)
Duurzaam en circulair gemeentewerf op de planning in Roden (DR)
Opnieuw vertraging en kostenoverschrijding bij verbouwen stadhuis Leiden (ZH)
Definitieve sluiting oorlogsmuseum in Beek (LB)
Kwart van Nederlandse musea kampt met financiële problemen
Nieuwe multifunctionele ontmoetingsplek op de planning in Zwolle (OV)
Opiniestuk in Trouw; Buurthuizen verdwijnen omdat gemeenten in marktwaarde denken
Brief aan kabinet: Voorzieningen verdwijnen door financiële positie gemeenten (VNG)
Bestemming gezocht voor sporthal in Arnhem (GLD)
Zwembadwater wordt graad kouder vanwege stijgende energieprijzen
Subsidie beschikbaar voor aanpassen of bouwen gemeenschapsvoorzieningen
Nieuwe SCE-subsidie voor maatschappelijk vastgoed

Kennisuitwisseling: ben jij erbij?

Op 14 april praat het netwerk Juridische zaken elkaar bij over het Didam-
arrest en andere zaken. Op 12 mei bespreken onderwijsnetwerken hoe we
snelheid kunnen maken bij het verduurzamen. En op 10 juni zijn
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onze gemeentelijke partners op de Floriade om ook andere belangrijke zaken
te bespreken. Bekijk alle bijeenkomsten op onze site.  

Kom bij ons!

Bouwstenen is op zoek naar een opvolger voor Inge, een talentmanager en
een creatieve multi-mediaspecialist. Solliciteer snel!
 
Ook onze partners hebben mooie 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. Ook jij kunt gebruik 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.

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Abcnova, ACS Buildings, Ad Hoc, Aestate,
Almere, Aloysius Stichting, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem,
ASRE, Assen, BAM facilitymanagement, bbn adviseurs, BEL-combinatie, Best, Breda, Brink Groep, Bronckhorst, BTW-
Instituut, de BUCH, 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, Gooise Meren, Gouda, Groningen, Haagse Scholen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Heijmans, Helix, 's Hertogenbosch, HEVO, Hilversum, Hollands Kroon, Honeywell
Building Solutions, Horst aan de Maas, ICSadviseurs, Innoord, Installect, Kadaster, Kampen, Katwijk, Kind en
Onderwijs Rotterdam, KSE, Kuijpers, KWK Huisvestingsregisseurs, Langedijk, Leiden, Librijn, Lingewaard, Maastricht,
Medemblik, 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, Rotterdam,
Royal HaskoningDHV, RPS, Schiedam, School Facility, Scopius EV Charging, Sittard-Geleen, SKPO, Spacewell,
Spectrum, SPRYG, SRO, Stichting BOOR, Stichting Archipel, Stichting Swalm en Roer, Stima Valuation & Advisory,
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,
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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