De herhuisvesting van de bewoners van fase 1 is in volle
gang. De eerste bewoners zijn verhuisd. We vroegen 3 oud
bewoners van de Peperstraat fase 1 naar hun ervaring?
Hoe kijken ze terug op de herhuisvesting? En hebben ze
tips voor bewoners die nog op zoek zijn naar een woning?
Mevrouw C.
Wat is uw leeftijd?
Ik ben 39 en ik heb een dochtertje.
Hoe lang woonde u in de Peperstraat?
Ik woonde er sinds 2013 of 2014, zo iets. Dus 7 of 8 jaar.
In wat voor een huis woonde u in de Peperstraat?
Ik woonde in een woning met 3 slaapkamers op de tweede verdieping met een balkon.
Hoe ging het in zijn werk, het vinden van een andere woning?
Ik heb via Woningnet een woning gevonden met de urgentieverklaring.
Hoe heeft u de begeleiding ervaren?
Ja we hebben hulp gekregen van de projectconsulenten. Ik was al lang in geschreven bij
Woningnet en had toch een paar vragen. Bijvoorbeeld wat de energie labels betekent of
een vraag over waarom ik niet op deze woning kan reageren en op andere woningen wel.
Daarin hebben zij mij geholpen. Het zoeken en inschrijven op Woningnet, heb ik zelf
gedaan.
Heeft u tips voor mensen die nog op zoek moeten naar een andere woning?
Ik vond het toch wel onrustig en was onzeker of er een goede woning op mijn pad zou
komen, toen heb ik snel gehandeld. Ik stond langer dan 10 jaar bij Woningnet ingeschreven
maar daarmee maakte ik niet veel kans. De stadsvernieuwingsurgentie die ik heb
aangevraagd heeft daarbij natuurlijk erg geholpen.
Hoe woont u nu?
Nu woon ik in een tweekamer woning met een woonkamer en een klein balkon, ook op de
tweede verdieping.
Bent u daar al een beetje gewend?
Nog niet. Ik voel me nog niet thuis. Ik woonde heel lang op de Peperstraat. Begin mei ben
ik verhuisd en ik moet echt nog erg wennen. Ik woon nu ook niet ver van het centrum
gelukkig, maar moet nog wel echt wennen aan de buurt. Gewoon, omdat het anders is en
ook omdat ik merk dat ik nog een beetje tot rust moet komen.

Mevrouw H.
Wat is uw leeftijd?
34 jaar, ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen.
Hoe lang woonde u in de Peperstraat?
Ik heb 11 jaar in de Peperstraat gewoond.
In wat voor een huis woonde u in de Peperstraat?
Het was een appartement met drie slaapkamers op de tweede verdieping. Ik had een
balkon aan de straat kant.
Hoe ging het in zijn werk, het vinden van een andere woning?
Via Woningnet heb ik de woning gevonden. Het ging eigenlijk best snel. In december 2021
heb ik de stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd. Ik moest vervolgens een paar weken
wachten op een reactie van de gemeente. Toen kreeg ik in januari een reactie dat ik in
aanmerking kwam en de stadsvernieuwingsurgentie werd toegekend. Sinds februari had ik
recht op urgentie, vanaf toen ben ik ook gaan zoeken. In april heb ik een nieuwe woning
gevonden.
Hoe heeft u de begeleiding ervaren?
Ik heb een intake gehad en ben één keer langs geweest bij de projectconsulenten op een
avond. Tijdens deze avond vertelden zij mij en andere buren hoe Woningnet werkt en
welke dingen ik moest aanvragen. Ik kreeg veel tips en advies, bijvoorbeeld over welke
woning bij mijn situatie het beste past. En zij vertelden welke dingen handig zijn om in te
vullen om zo de kans op een woning te vergroten. Het was voor mij een zinvol en
leerzaam.
Heeft u tips voor mensen die nog op zoek moeten naar een andere woning?
Ja, heb een beetje geduld. De urgentie aanvraag bij de gemeente kan soms wat lang
duren. Heb vertrouwen en houd er rekening mee dat het langer kan duren.
Hoe woont u nu?
Ik woon prachtig, ik heb een hele mooie woning gekregen in een nieuw gebouw. Wel wat
kleiner dan ik eerst had. Ik heb nu twee slaapkamers, op een mooie locatie, dichtbij het
park. Ik ben tevreden en blij met mijn nieuwe woning.
Bent u daar al een beetje gewend?
Ja zeker, ik ben er gewend. Het was namelijk al een beetje een bekende buurt voor mij.
De nieuwe buurt is wel verder weg van het centrum, maar op de fiets ben ik alsnog binnen
5 minuten in de stad. Dat valt als nog wel mee. Het enige wat ik jammer vind is dat de
huur iets hoger is dan op de Peperstraat.

Meneer H.
Wat is uw leeftijd?
Ik ben 61 jaar.
Hoe lang woonde u in de Peperstraat?
Ik heb vanaf 2004 in de Peperstraat gewoond.
In wat voor een huis woonde u in de Peperstraat?
Ik woonde in een appartement van 70m2 op de tweede verdieping.
Hoe ging het in zijn werk, het vinden van een andere woning?
Ik heb mijn huidige woning zelf gevonden op Woningnet.
Hoe heeft u de begeleiding ervaren?
Ik heb geen begeleiding gehad met zoeken of de herhuisvesting. Ik ben wel door de
projectconsulenten geattendeerd op aanvullende voorzieningen in het Sociaal Plan, zoals
de 8 uur extra verhuishulp voor senioren. Die heb ik gekregen.
Heeft u tips voor mensen die nog op zoek moeten naar een andere woning?
Ik heb geen tips voor andere bewoners. Misschien dat ze niet te lang moeten wachten,
uiteindelijk krijg je woningen toegewezen.
Hoe woont u nu?
Ik woon nu in een seniorenflat 2 hoog met lift in een mooie omgeving. Het is hier ook
rustig, geen herrie meer van verkeer in de Peperstraat.
Bent u daar al een beetje gewend?
Ik ben al helemaal gewend hier na één maand.

