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Colofon 
Deze nieuwsbrief is een 

uitgave voor 

geïnteresseerden in het 

project Woonlab010 

Gemaakt door: 

gemeente Rotterdam, 

cluster Stedelijke 

Ontwikkeling.  

  

 

Open Oproep Architecten: Deadline 20 januari 2017 

  
Op 20 januari sluit de open oproep 

voor architecten: Wonen in Winkels. 

Vijf architecten zullen geselecteerd 

worden om de toekomstige bewoners 

van de winkelpanden te helpen bij het 

ontwerp van hun nieuwe woning. De 

gemeente schenkt de toekomstige 

bewoners een “architectencheque” 

van € 2.000 (incl. btw). Deze cheques 

moeten zij besteden bij één van de 

architecten uit de architectenpool. Een ultieme kans dus om als architect je netwerk te 

verbreden en te werken aan een innovatieve opdracht!  

 

Lees hier meer 

 

 

Plattegronden Gouden Jaren & Dit is Mijn Thuis! 

 
Benieuwd naar de plattegronden van 

de panden? Je kunt de plattegronden 

bekijken door op de adressen te 

klikken boven de foto van het 

desbetreffend pand op de pagina 

Gouden Jaren en Dit is Mijn Thuis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotterdam.nl/woonlab010
http://www.rotterdam.nl/woneninwinkels
http://www.rotterdam.nl/ditismijnthuis
http://www.rotterdam.nl/goudenjaren
http://www.rotterdam.nl/woonvisie
http://www.rotterdam.nl/langerthuis
http://www.rotterdam.nl/langerthuis
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202016/Wonen/Woonlab010/Open%20Oproep%20architecten%20Wonen%20in%20Winkels.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202016/Wonen/Woonlab010/Open%20Oproep%20architecten%20Wonen%20in%20Winkels.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202016/Wonen/Woonlab010/Open%20Oproep%20architecten%20Wonen%20in%20Winkels.pdf
http://www.rotterdam.nl/goudenjaren
http://www.rotterdam.nl/ditismijnthuis


Vragen of suggesties? 

Mail naar de redactie.  
  
Disclaimer 
Alle informatie in deze 

nieuwsbrief is onder 

voorbehoud van 

wijzigingen, er kunnen 

geen rechten ontleend 

worden. 

 
 

Zorgkaart Rotterdam 

 
Bij de prijsvragen Gouden Jaren en Dit 

is Mijn Thuis! zijn senioren en mensen 

met een beperking de hoofddoelgroep. 

Benieuwd welke zorgverleners er 

actief zijn in Rotterdam? Bekijk de 

Zorgkaart Rotterdam, deze kaart toont 

per zorgpunt waar deze zich in de stad 

bevindt. 

 

 

Lees hier meer 

  

  

Wonen in Winkels: Inspiratiecase Schepenstraat 

 
Het transformeren van winkelpanden 

is niet nieuw in Rotterdam. WoonGold 

heeft al enkele voormalige 

winkelpanden getransformeerd naar 

woningen. Deze woning aan de 

Schepenstraat in Blijdorp is daar een 

voorbeeld van. Het voormalige 

Gazelle winkelpand is opgeknapt tot 

een moderne gezinswoning. 

 

  

  

  

  

mailto:woonlab010@rotterdam.nl?subject=Vragen%20of%20suggesties%20Woonlab010%20nieuwsbrief
http://www.zorgkaartrotterdam.nl/
http://www.zorgkaartrotterdam.nl/


  

Zelfstandig wonen met een beperking: geWoon op jezelf 
   

Zelfstandig wonen met een beperking, 

hoe gaat dat eraan toe? Dudok 

Wonen heeft samen met Sherpa 

antwoord gegeven op dit vraagstuk 

door een woonconcept te creëren 

voor jongen mensen met een 

beperking. De mate van 

ondersteuning verschilt per locatie, 

waardoor ze binnen kunnen 

doorstromen aan de hand van hun specifieke situatie. Bekijk hier de video over het 

project in Hilversum. 

 
 

    

  

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief voor Woonlab010. 
U kunt uw hier afmelden. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wjj6moN7LhU
http://www.rotterdam.nl/woonlab010
mailto:woonlab010@rotterdam.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Woonlab010

