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€ 525 miljoen voor 3 jaar

In de Miljoenennota is € 525 miljoen gereserveerd voor het verduurzamen
van maatschappelijk vastgoed. Dat is lang niet genoeg, zeggen ook
wethouders tijdens ons bestuurlijk oploopje. Met de huidige bekostiging en
extraatjes halen we de doelen niet. Lees meer...

Niet te stoppen met sporten

De gemeente Smallingerland zette 5 jaar geleden een 'sporthal van de
toekomst' neer. Stephan Oorburg van het sportbedrijf: ‘We zien dat de
beweegtijd van onze sporters is toegenomen. Kinderen vinden het zó leuk
dat ze niet willen stoppen met sporten! Lees meer...

Weeshuis voor zonnepanelen

Er is een weeshuis voor zonnepanelen die om wat voor reden dan ook van
het dak af moeten en een nieuw thuis zoeken. “Maar daarmee zijn we er
nog niet”, zegt Eveline Botter van de gemeente Leiden. Er moet nog heel
wat gebeuren om mens- en milieuvriendelijk energie op te wekken. Lees
meer...

Overzicht (online) bijeenkomsten

Wil je een opleiding doen, je laten bijpraten of aansluiten bij een
professioneel Bouwstenen-netwerk? Dan tref je hier het overzicht van alle
opleidingen, cursussen en netwerkbijeenkomsten.
En je kunt je ook al voor de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december
2021 aanmelden.

En verder...

Welkom de BUCH - gemeenten als partner van Bouwstenen
Kabinet trekt meer dan € 1,3 miljard uit voor verduurzaming gebouwen
Nieuwe corona maatregelen voor sociale en wijkaccommodaties
Provincie Groningen investeert meer dan €400.000 in multifunctionele centra
Bouw multifunctioneel gebouw op Zuidas Amsterdam (NH) gestart
Boxmeer (NB) trekt € 3,3 miljoen uit voor betere ventilatie basisscholen 
Goeree-Overflakkee (ZH) wil nieuwbouw voor negen bestaande basisscholen
Nieuwe schoolgebouwen in Emmen (DR) en Haren (GR) in gebruik genomen
Kindcentra in Horst aan de Maas (LI) en Noardeast-Fryslân (FR) geopend
Universiteit Twente gaat 60 jaar oud gebouw transformeren en verduurzamen
Monumentenstatus moet sloop schoolgebouw in Zutphen (GL) voorkomen
Gooise Meren (NH) krijgt een circulaire sporthal
Holocaust Namenmonument in Amsterdam (NH) onthuld 
Amsterdam (NH) krijgt een Suriname Museum 
Nieuw theater in Ermelo (GL) opgeleverd
Zonder Europese aanbesteding moet theater in Gorinchem (ZH) sluiten
Nieuwe bibliotheek in Goes (ZL) geopend
Buurthuis in Almere (FL) in gebruik genomen 
Half miljoen beschikbaar voor verbouwing dorpscentrum in Aa en Hunze (DR)
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Jobs voor het uitkiezen

Regisseur implementatie IHP, adviseur huisvesting of projectleider
bouwprojecten; Bouwstenen-partners hebben overal in het land mooie
banen te vergeven. Ben jij op zoek naar de volgende stap in je cariere? 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, 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, 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 Adviseurs, 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,
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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