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Planning Woonlab010 

 
Vanwege onvoorziene omstandigheden 

kunnen wij helaas nog niet over gaan tot de 

verkoop van de winkelpanden. Het team van 

Woonlab010 is hard aan het zoeken naar 

een oplossing om toch voor de zomer een 

aantal winkelpanden te kunnen verkopen via 

Woonlab010. Voor de prijsvragen ‘Dit is Mijn 

Thuis’ en ‘Gouden Jaren’ geldt dat er 

momenteel hard wordt gewerkt aan het 

opstellen van het selectiereglement. Meer 

informatie over de planning volgt binnenkort. 

 Woonbeurs 18 & 19 maart 2017 

  
Gemeente Rotterdam is zaterdag 18 en 

zondag 19 maart aanwezig op de 

Woonbeurs, wij staan er onder met het 

project Woonlab010. Op de beurs is alles te 

vinden over wonen in Rotterdam en 

omgeving. 

 

Datum en tijd: zaterdag 18 en zondag 19 maart van 12.00 tot 17.00 uur 
Locatie: World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37 
Toegang: gratis 
Lees meer 

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://woonbeursrotterdam.nl/


  

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een 

uitgave voor 

geïnteresseerden in het 

project Woonlab010 

Gemaakt door: 

gemeente Rotterdam, 

cluster Stedelijke 

Ontwikkeling.  
Vragen of suggesties? 

Mail naar de redactie.  
  
Disclaimer 
Alle informatie in deze 

nieuwsbrief is onder 

voorbehoud van 

wijzigingen, er kunnen 

geen rechten ontleend 

worden. 

 
 

Inzendingen prijswinnaars open oproep Wonen in Winkels 

bekend 

  
Op 6 februari heeft de jury de winnaars van de open oproep wonen in winkels bekend 
gemaakt, er waren maar liefst 78 inzendingen waarvan 5 zijn geselecteerd. Dit zijn de 
geselecteerde bureaus:  
 

1. Molenaar & Co Architecten  
2. roos & hinke  
3. Common Practice 
4. NOV’82 Architecten  
5. Architects for Urbanity  

 
Klik op de naam van het bureau om de winnende inzending te bekijken. De architecten zijn 
zeer gemotiveerd om de toekomstige kopers te helpen bij de verbouwing van hun 
winkelpand naar woning. 

 

Gouden Jaren: een seniorvriendelijke woonomgeving? 

 
Langer zelfstandig wonen is steeds meer 

van belang voor ouderen. Om ervoor te 

zorgen dat dit ook echt gebeurd heeft het 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

aan ouderen gevraagd wat zij nodig hebben 

om prettig thuis te blijven wonen. 

 

Lees meer 

 

 

 

 

 
 

  

    
     

  

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief voor Woonlab010. 

U kunt uw hier afmelden. 
 

  

 

mailto:woonlab010@rotterdam.nl?subject=Vragen%20of%20suggesties%20Woonlab010%20nieuwsbrief
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202017/Wonen/Molenaar_en_Co_architecten.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202017/Wonen/roos_en_hinke.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202017/Wonen/Common_Practice.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202017/Wonen/NOV82_Architecten.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202017/Wonen/Architects_for_Urbanity.pdf
http://www.kcwz.nl/doc/woonomgeving/20170221_Geron_artikel.pdf
http://www.rotterdam.nl/woonlab010
mailto:woonlab010@rotterdam.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Woonlab010

