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Vandaag de dag zit het Hofplein vooral vol beweging. Rotterdammers 
verplaatsen zich zo snel als ze kunnen over de rotonde. Tenzij grote 
voetbalwinst om een traditionele duik in de fontein vraagt, blijft eigenlijk 
niemand in het gebied hangen. Zonde!

8JK�Pntwikkelaar RED Company onderzoekFO daarom de 
herontwikkeling van de zuidoostelijke hoek van het Hofplein. Dit doen 
we samen met de Gemeente Rotterdam, woningcorporatie 
Havensteder en architectenbureau Powerhouse Company. Ons 
voorstel RISE sluit aan bij het plan van de gemeente om van het 
iconische Hofplein een groen verblijfsgebied te maken. 



HOE ZIET HET PROCES ER UIT?
Het college van burgemeester en wethouders van 
Rotterdam heeft het ambitiedocument voor RISE 
vastgesteld. U kunt dit lezen op www.rotterdam.nl/
nieuws/wonen-hofplein. Dat is een eerste stap in 
een zorgvuldige vormgegeven proces. Nu gaan wij 
over op de volgende stap: het voorstel omzetten 
naar een uitgewerkt plan dat voldoet aan alle eisen. 
Hierin werken wij nauw samen met Havensteder 
en Gemeente Rotterdam. Een belangrijk punt in de 
nadere uitwerking van de plannen is ook onderzoek 
en overleg met de omgeving. Heeft u als bewoner of 
ondernemer van het gebied misschien interessante 
op- en aanmerkingen, zorgen of goede ideeën om 
mee te nemen?

KIJK EN PRAAT MEE OVER RISE:

Wanneer: maandag 18 januari 2021, 19:30�XXU

Wat: presentatie van de plannen en live vraag & 
antwoord

Aanmelden: www.eventbrite.nl��¶2QOLQH�LQIRU-
PDWLHELMHHQNRPVW�5,6(·��RI�VFDQ�GH�45�FRGH�
UHFKWVRQGHU�

Vragen vooraf: mail ons via
FRQWDFW#UHG�FRPSDQ\�QO

Doet u mee? Meld u nu aan! 

INFORMATIEBIJEENKOMST 18 JANUARI
Op 18 januari 2021 presenteren wij onze ambitie voor RISE aan de stad, tijdens 
een online informatiebijeenkomst. Tijdens dit live event informeren wij u over onze 
plannen, de uitgangspunten, de eerste schetsen en het proces. Dit doen we samen 
met Powerhouse Company en in aanwezigheid van Havensteder en de gemeente 
Rotterdam. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan alle aanwezigen.

Bent u niet in de gelegenheid live deel te nemen? Wij richten op dit moment een 
projectwebsite in zodat u na de informatiebijeenkomst alles rustig terug kunt zien en 
lezen. De website biedt de mogelijkheid om uw feedback op de plannen te geven 
door het invullen van een enquête en u kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van het vervolg.

RISE: WONEN VOOR IEDEREEN
RISE betreft drie woontorens aan IFU )PGQMFJO. 
Een belangrijk onderdeel van onze plannen is 
de gemengde invulling van de woningen: van 
sociale huurwoning, tot middeldure huur en het 
hogere segment, er is plaats voor iedereen. 
Van het totaal valt 50% van de woningen in de 
categorie betaalbare woningen. De huidige 226 
sociale huurwoningen van woningcorporatie 
Havensteder komen hoe dan ook terug. 
We hebben de ambitie PN�FYUSB sociale 
huurwoningen CJK te bouwen. Naast een 
woonfunctie, geven de torens ruimte aan 
werkplekken, winkels, een cafe of restaurant en 
maatschappelijke voorzieningen. RISE draagt 
zo bij aan de toekomst van een Hofplein dat 
zoemt van leven.
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