
ZOHO



ZOHO

van het kanaliseren van ambities naar
het faciliteren van potenties



ZOHO

hard van buiten, zacht van binnen



IK INVESTEER IN ZOHO
dus ik denk na over:

- gefaseerde ontwikkeling,
- samen investeren en

- de optie van private initiatieven.



IK WOON IN ZOHO
dus ik denk na over:

- hoe druk de buurt wordt,
- wat er met auto's gebeurt,

- en hoe de openbare ruimte eruit ziet.

- HOE IK WIL WONEN.



IK BESTUUR IN ZOHO
dus ik denk na over:
- werkgelegenheid,

- het stimuleren van participatie
- en begeleiden van ontwikkeling,

- de inrichting van de openbare ruimte,

- de plek van zoho binnen rotterdam.



IK ONDERNEEM IN ZOHO
dus ik denk na over:

- investeren in  de buurt,
- een inspirerende werkomgeving,

- en van tijdelijk naar permanent gaan.



10 KEER ZOHO

... is Rotterdam(s)
... gaat verbinding aan met de hofpleinlijn

... versterkt zijn randen
... heeft een uitnodigend binnengebied

... is groen
...mixed wonen, werken en winkelen

... is autoluw
... is de creatieve industrie

... is organische transformatie

... is levendig op straat
































































































	Dianummer 1
	Dianummer 2
	ZOHO�� hard van buiten, zacht van binnen�
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	10 KEER ZOHO��... is Rotterdam(s)�... gaat verbinding aan met de hofpleinlijn�... versterkt zijn randen�... heeft een uitnodigend binnengebied�... is groen�...mixed wonen, werken en winkelen�... is autoluw�... is de creatieve industrie�... is organische transformatie�... is levendig op straat
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55

