
Betreft: Vergroten bestaande woningen in uw buurt

Rotterdam, 27 september 2021

Beste heer, mevrouw,

Op Rotterdam Zuid zijn veel kleine woningen. We merken dat bewoners bij 

carrière of gezinsuitbreiding deze woningen en daarmee de wijk (moeten) 

verlaten. Dat is zonde en niet goed voor de wijk. Een van de manieren waarop 

we bewoners in de wijk kunnen behouden is door het vergroten van bestaande 

woningen door bijvoorbeeld samenvoegen van twee woningen, uitbouw of 

opbouw. Steenvlinder is door de gemeente Rotterdam gevraagd om in de Frans 

Bekkerstraat, samen met u, de mogelijkheden te bekijken om woningen samen te 

voegen of te vergroten.  

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid heeft als doel het verbeteren van 

belangrijke thema’s als: Wonen, Werken en Scholen op Zuid. Hiermee creëren 

we meer kansen en betere wijken. De gemeente Rotterdam heeft Steenvlinder 

de opdracht gegeven om, binnen het thema Wonen, woningen aan de Frans 

Bekkerstraat 70-80 en 82-104 zo veel mogelijk samen te voegen of te vergroten.  

Steenvlinder is een maatschappelijke ontwikkelaar en wil mensen trots maken 

op hun huis, hun buurt en de stad. We willen buurten opnieuw laten stralen, 

bewoners meer woonplezier geven én meer regie geven over hoe zij willen 

wonen. Maak uw eigen duurzame keuzes zodat u langer met plezier in de 

wijk wil en kan blijven wonen. Wij werken graag samen met u aan de beste 

woonoplossing. Heeft u geen interesse hierin? Dan kunt u dat uiteraard bij ons 

aangeven.  
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Vragen 

Binnenkort komen wij graag met u in contact om uw woonwensen te bespreken. 

Dit doen wij door met u het gesprek aan te gaan op locatie, onze brochure voor 

‘Samenvoegen & Vergroten’ met u te delen en indien mogelijk aan te schuiven 

bij de algemene ledenvergadering van uw VvE. Heeft u nu al vragen? Dan horen 

wij deze graag! Neem contact met ons op door te mailen naar Eva Luijendijk 

eva.luijendijk@steenvlinder.nl of naar Marcel van Keulen marcel.vankeulen@

steenvlinder.nl. De brochure is ook te downloaden via fransbekkerstraat.nl 

We hopen u binnenkort (weer) te zien en te spreken.  

Met vriendelijke groet, 

Eva Luijendijk 

Marcel van Keulen 

Woonteam Urbannerdam 

Steenvlinder B.V.
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