Aan: alle bewoners van de Peperstraat (fase 1 en 2)

Amsterdam, donderdag 23 juni 2022
Onderwerp: Terugblik informatiebijeenkomst 8 juni 2022
Geachte [naam],
Op 8 juni jl. was er een informatiebijeenkomst voor bewoners (fase 1 en 2) over de
vernieuwing van de Peperstraat. We hebben deze avond circa 25 bewoners
ontvangen in het Informatiecentrum Peperstraat.
Er is een overzicht gemaakt van vragen en antwoorden die deze avond aan de orde
zijn gekomen. De vragen gaan over de herhuisvesting, over wat de projectconsulenten voor u kunnen doen en wat de stand van zaken en de planning is.
Dit vraag & antwoord overzicht sturen we als bijlage mee met deze brief. Hij staat
ook op de website: vernieuwingpeperstraat.nl/voor-huurders.
Op de website leest u ook een aantal korte interviews die we met bewoners uit
fase 1 hebben gehouden die inmiddels een nieuwe woning hebben gevonden.
Heeft u vragen over de herhuisvesting of over uw persoonlijke situatie, dan kunt u
hierover het beste een afspraak maken met onze projectconsulenten. Zij
begeleiden alle huurders in de herhuisvesting. Ook bewoners van fase 2 kunnen bij
hen terecht.
U kunt de projectconsuleten bereiken per telefoon, Whatsapp of per mail: 06 17 90
16 04 of peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens uw verhuurder Opportunity Vastgoed

This letter contains information about the information evening of 8 June. We
enclose a question and answer overview in Dutch. If you do not read or speak
Dutch, please contact us. We can translate the question overview and other
information into English.
Do you have any questions about the evening or about this letter? Or about
rehousing or other questions about your situation, you can contact us by calling,
texting or sending a Whatsapp message. Mobile number: 06 17 90 16 04 or by mail
at peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
Sincerely,
Team Opportunity Vastgoed

Niniejszy list zawiera informacje o wieczorze informacyjnym w dniu 8
czerwca.Załączamy zestawienie pytań i odpowiedzi w języku niderlandzkim. Jeśli
nie czytasz ani nie mówisz po holendersku, skontaktuj się z nami. Na Państwa
życzenie możemy zlecić tłumaczenie informacji na język polski.
Masz może dalsze pytania dotyczące spotkania lub naszego listu? A może chcesz
dowiedzieć się więcej na temat przeniesienia do innego miejsca zamieszkania lub zadać
nam inne pytania na temat Twojej sytuacji? Jeśli tak, skontaktuj się z nami dzwoniąc,
wysyłając SMS lub wiadomość na komunikator Whatsapp. Numer telefonu komórkowego:
06 17 90 16 04 lub skontaktuj się z nami pocztą e-mail na adres
peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół firmy Opportunity Vastgoed

