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MINISTER BLOK BEZOEKT VIVALIB-WONING

7 juni 2016

Gisteren heeft minister Stef Blok de Vivalib-woning bezichtigd in de Nieuwe Margrietflat in Prinsenland.
Ook bracht hij een bezoek aan sport- en ontmoetingscentrum Het Alexanderhof.

Vivalib is een concept waarmee ouderen langer thuis kunnen wonen. Het is een combinatie van
aangepaste ruimtes, praktische huistechnologie (domotica) en een serviceplatform. Woonstad
Rotterdam investeert als eerste Nederlandse woningcorporatie in dit Franse woonconcept.

Lees hier een eerder artikel over het Vivalib woonconcept.

De Vibalib-woning van Woonstad kreeg de afgelopen maanden veel publiciteit, wat voor minister Blok
aanleiding was om kennis te komen nemen van het concept. In het werkbezoek van gisteren sprak hij
onder meer met de bewoonster van de woning. Ook bezichtigde hij de onlangs gerenoveerde Nieuwe
Margrietflat, die eind vorig jaar de publieksprijs won van de Rotterdamse architectuurprijs. 
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