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Laatste stand van zaken Wonen in Winkels 

 
De interesse voor de winkelpanden van de prijsvraag “Wonen in Winkels” is onwijs groot en 
daar zijn we heel blij mee. We krijgen wekelijks veel vragen binnen van jullie over de 
startdatum van de verkoop van de panden. Eerder hebben we aangegeven dat we koersen 
om eind 2017 tot verkoop over te kunnen gaan. Zoals het er nu uitziet gaan we dit helaas 
niet redden. Maar er wordt hard gewerkt om wel heel snel over te kunnen gaan tot de 
verkoop. Naar verwachting 1e kwartaal 2017. We vragen dus graag nog een beetje geduld. 
Zodra we een stap verder zijn, wordt u middels de nieuwsbrief hierover geinformeerd.  
 

 Voortgang Gouden Jaren en Dit is mijn Thuis  
 
De start van de prijsvragen Gouden Jaren en Dit is mijn Thuis zijn uitgesteld. Helaas blijken 
de locaties die we voor ogen hadden vooralsnog niet geschikt voor de specifieke 
doelgroepen. Ook blijkt het lastig om een andere geschikte locatie binnen ons leegstaand 
vastgoed te vinden. Momenteel bezien we of een prijsvraag een geschikte methode is en 
doen we onderzoek of we de huisvesting van deze specifieke doelgroepen op een andere 
manier kunnen faciliteren.  

 

Uitnodiging Informatiemarkt op Transformatiecongres  
 
Na de succesvolle editie in december 2015, organiseert de gemeente Rotterdam dit jaar 
wederom het Transformatiecongres in de Doelen Rotterdam. Het Transformatiecongres 
2017 bestaat uit een afwisselend programma met discussies, excursies en 
inspiratiesessies.  
 
Vanaf de middag is er een speciale informatiemarkt over transformatie. Wat komt er 
allemaal kijken bij een transformatie? Welke stappen moet je doorlopen en welke kennis is 
er over dit thema? Bij deze informatiemarkt zijn verschillende partijen aanwez ig om je 
praktische informatie te geven over het transformatieproces en je te inspireren met 
voorbeeldcases. Daarom zijn er elk uur inspiratiesessies van diverse partijen die je op weg 
helpen bij het transformeren van kleinere objecten zoals winkelpanden.  
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Programma Langer 

Thuis 

 

  

Colofon 
Deze nieuw sbrief is een 

uitgave voor 

geïnteresseerden in het 

project Woonlab010 

Gemaakt door: 

gemeente Rotterdam, 

cluster Stedelijke 

Ontw ikkeling.  
Vragen of suggesties? 

Mail naar de redactie.  
  
Disclaimer 
Alle informatie in deze 

nieuw sbrief is onder 

voorbehoud van 

w ijzigingen, er kunnen 

geen rechten ontleend 

w orden. 

 
 

De informatiemarkt is van 13:00 – 16:15 uur. Reserveer 7 december in je agenda. Op 
vertoon van deze uitnodiging krijg je toegang tot de informatiemarkt. De toegang is gratis.  
 
Voor aanmelden klik hier.  

 

Voorbeeld van een Winkeltransformatie 

 
Rotterdam is populair, steeds meer 

mensen willen in Rotterdam wonen. 

De vraag naar bijzonder vastgoed 

stijgt. In Rotterdam stimuleren en 

ondersteunen we winkeltransformatie. 

Bekijk hier het verhaal van iemand die 

het heft in eigen handen nam en aan 

de slag ging en laat je inspireren: van 

winkel naar toffe woning. 

https://www.rotterdam.nl/wonen-

leven/transformatie-vastgoed/ 

 

 

Winnaars Prijsvraag Who Cares 
 

Onder grote belangstelling zijn in oktober 

tijdens de Dutch Design Week in 

Eindhoven de winnaars bekend gemaakt 

van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag 

voor nieuwe vormen van wonen en zorg. 

Het is een initiatief van de 

Rijsbouwmeester. Twintig teams van 

ontwerpers, zorgprofessionals en andere 

innovatieve denkers hebben de afgelopen 

maanden hun ideeën uitgewerkt voor 

toekomstbestendige woonwijken in 

Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-

Geleen. De winnaar is Rotterdam Carnisse is de Architekten Cie met Who Dares. 
 

Lees meer over Who Cares. 
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Tips inspiratiebijeenkomst “Hoe vind je een huis in 

Rotterdam?” 

 
Rotterdam staat onder belangstelling van 

woningzoekenden en dat is te merken. Er is relatief 

weinig aanbod en leuke woningen worden heel 

snel verkocht. Dit was voor Rotterdam Partners 

aanleiding om in samenwerking met Ooms 

Makelaars, De Makelaars, Rabobank en Vesteda 

twee inspiratiebijeenkomsten in het Schielandshuis 

met als thema 'Hoe vind je een huis in Rotterdam?' 

te organiseren. De links naar de belangrijkste tips 

kun je hier vinden.  

 

 
 

  

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