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Vernieuwbouw school: de beste keuze

Twee jaar geleden dacht de gemeente Nieuwegein nog aan nieuwbouw voor
een kindcentrum in de wijk Doorslag, zegt projectleider Chris Schuckman.
Maar in mei 2022 heeft de gemeenteraad op basis van onderzoek toch
besloten het oude pand als erfgoed te behouden...

Het dak op in Rotterdam

Tot 24 juni 2022 kan je op 30 meter hoogte een Rooftop Walk lopen en tot
17 augustus genieten van optredens op een Rotterdams dakpodium. Beide
evenementen zijn bedoeld om te laten zien dat groen, kunst, recreatie,
voedselproductie en het opwekken van energie ook op het dak kan....

Van gezag naar inclusie: casestudie

Veel oude gemeentehuizen komen uit een tijd dat gezag en status van het
gebouw af spatte. "Daarom is herbestemmen een flinke uitdaging", zegt
architect Lyongo Juliana. Op basis van een case in Alphen aan de Rijn en de
gemeentelijke agenda Toegankelijkheid geeft hij tips voor binnen en
buiten...

En verder...

Het Rijk ontwikkelt een maatlat voor groene, klimaatadaptieve gebouwen
Startschot voor realisatie van drie brede scholen in Altena (NB)
Meer zonnepanelen op scholen in provincie Utrecht (UT) met subsidie en energiecoach
Basisschool Het Sterrenwerk bouwt droomschool in Sassenheim (ZH)
34 nieuwe initiatieven door wet Meer ruimte voor Nieuwe Scholen (MRNS)
Honderden protesthandtekeningen tegen verhuizing leerlingen uit Leek (ZH)
Bij de helft van de scholen is de ventilatie niet op orde bijkt uit onderzoek AVS
Omgedraaide school wordt platgegooid: ze beginnen helemaal opnieuw
Rijksvastgoedbedrijf voorziet verdere krimp huurportefeuille
Nieuw beleidskader Vastgoed in Enschede (OV)

Zwolle biedt traineeship  

De gemeente Zwolle heeft plek voor een (pas) afgestudeerde in
vastgoedkunde, bouwkunde of facilitymanagement en biedt met een
traineeship een mooie start voor een flitsende carrière in het
maatschappelijk vastgoed. Ook andere organisaties bieden deze kans... 

Nog meer kansen voor een frisse start

Ook voor de wat ouderen onder ons liggen er mooie kansen voor een frisse
start bij een van onze partners. Er zijn vacatures voor beleids- en
huisvestingsadviseurs, projectleiders, teamleiders en mensen met hart voor
de publieke zaak en generieke of specifieke kennis...
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Bijeenkomsten

We kijken terug op een mooie bijeenkomst in juni met het gemeentelijk
netwerk op de Floriade. Zie hier de impressie.
En bekijk alle bijeenkomsten die nog op de planning staan, ook van
anderen, op onze site.

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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