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Meer duidelijkheid Didam-arrest

De gemeente Amstelveen gaat haar criteria voor verhuur en verkoop van
vastgoed vastleggen in een nieuwe vastgoednota. "Dat schept meer
duidelijkheid", zegt Rachid Maachou, portefeuillemanager vastgoed." 
Maar er zijn ook nog vragen...

Uniek traineeprogramma  

Bij Bouwstenen start in september 2022 een uniek traineeprogramma,
speciaal voor functies in het maatschappelijk vastgoed. Het programma
biedt jongeren een mooie start in hun carrière bij een gemeente, school,
bureau of (bouw) bedrijf. Ze gaan ook aan de slag met een vernieuwende
opdracht... 

Extra zetje vanuit Energiefonds

Dankzij een lening van het Energiefonds Overijssel besparen acht
basisscholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs samen 2,7 Terajoule
energie. "Het fonds kan ook worden gebruikt voor financiering van circulaire
en klimaatadaptieve maatregelen", vertelt Joost Vlot...

Salma's missie: toegankelijkheid

Toegankelijkheid is vooral een kwestie van bejegening en dat lukt je niet
alleen met regels. Dat maakt stadssocioloog Salma Belmoussa ons
duidelijk.Het gaat om meer dan afvinken dat een helling beneden de
maximale hellingsgraad blijft ...

En verder...

Circulaire gemeentewerf Nieuwkoop (UT) voorziet in energie wagenpark en gebouw
Gemeente Dinkelland (OV) maakt duurzaamheidsplan voor alle scholen
Energieneutrale sportcampus met waterbatterijen in Utrecht (UT)
Enschede (OV) sluit een tienjarig contract voor energieneutraal vastgoed
50% vergoeding duurzaamheidsmaatregelen scholen in Leidschendam-Voorburg (ZH)
Video: Zeeuwse schoolbesturen over verduurzaming van hun gebouwen
Scholen moeten zich voorbereiden op mogelijke scenario’s corona
Handtekeningen gezet voor nieuwe brede school in Best (NB)
Onderwijshuisvesting in Goes (ZL) op plek tropisch bos Omnium
Nieuwbouw gecombineerde openbare en islamitische basisschool in Arnhem (GD)
Grootschalige renovatie Vondelschool Bussum (NH)
Start bouw van nieuwe Kindcentrum Vredenburg in Arnhem (GD)
Eerste integrale kindcentrum geopend in Winterswijk (GD)
Nieuw leven voor monumentaal schoolgebouw Oude Dorp Amstelveen (NH)
Bij afstoten kazernes nog volop kansen voor ontwikkelaars
Vliegkamp Valkenburg (NH) omgebouwd tot drone-campus
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten ouderenhuisvesting nog open
Onderzoek tariefverlaging ozb dorpshuizen en sportaccommodaties
Gemeenten hebben handen vol aan opvang Oekraïense vluchtelingen
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Nieuwbouw multifunctionele accommodatie Aagtekerke (ZL) van start
Inwoners Schellinkhout (NH) vrezen uitstel bouw dorpshuis
Oplevering nieuw sportcomplex Het Baken in Zeewolde (FL)

Voor in de agenda

Netwerkbijeenkomsten! 10 juni: speciaal voor hoofden vastgoed
van gemeenten, 14 juni: verduurzamen maatschappelijk vastgoed en op 21
juni: actualiteitencollege Didam-arrest.
Bekijk alle bijeenkomsten, ook van anderen, op onze site.  

Mooie kansen

Partners van Bouwstenen nemen vastgoed serieus en hebben en hebben
allerlei vacatures, waaronder beleids- en huisvestingsadviseurs,
projectleiders, teamleiders en mensen met specialistische vakkennis. Ook
voor jongeren en nieuwkomers liggen hier mooie kansen ... 

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, De Wolden
Hoogeveen, Delft, DEMO Consultants, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Dronten, Duiven, Edam-Volendam,
Eindhoven, Emmen, Enschede, Epe, Etten-Leur, Facilicom Solutions, Fryske Marren, Gooise Meren, Gouda, Groningen,
Haagse Scholen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerenveen, Heerlen, Heijmans, Helix, Helmond, '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, Maashorst, Maastricht, Medemblik, Metafoor, Middelburg, Moerdijk, MOVARE, Nieuwegein,
Nieuwkoop, Nijmegen, Noordenveld, Oisterwijk, Onderwijsgroep Buitengewoon, OOADA, Optimus, Oss, Overbetuwe,
Overijssel, PCOU, Peel en Maas, Planon, PO-Raad, Prequest, Raderadvies, Republiq, Rheden, Rijksvastgoedbedrijf, RO
Groep, Roerdalen, 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, Twynstra Gudde, Tynaarlo,
Utrecht, Valkenswaard, Veendam, Veenendaal, Veiligheidsregio Haaglanden, Veiligheidsregio Hollands Midden, Venlo,
Vijfheerenlanden, VNG, Voorschoten, VO-raad, W/E adviseurs, 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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