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      VERNIEUWING 

PEPERSTRAAT Update mei 2022 

 
 
 

 

 
 

In deze nieuwsbrief leest u meer over de herhuisvesting 

van huurders in fase 1 en 2. Daarnaast nodigen wij u uit 

voor een informatiebijeenkomst over verkeer en parkeren 

op 18 mei. 

 

 
 
 

 

 

Stand van zaken 
 

 

In de afgelopen periode hebben verschillende bewonerspanels plaatsgevonden. Onder andere 

over de mogelijkheden voor  huidige huurders om terug te keren in de nieuwbouw, maar ook 

voor buren over onderwerpen als bezonning, privacy en zorgen over funderingen en 

bouwoverlast. De informatie die tijdens deze panels gedeeld is met aanwezigen, is ook terug te 

vinden op de website. Ook in de komende periode vinden nog bewonerspanels plaats. 

 

Voor de zomervakantie wordt een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd voor 

iedereen over het totale plan en het ontwerp van fase 1. De bewonerspanels, 

informatiebijeenkomsten én gemeentelijke procedures staan weergegeven in een planning op 

de website.  

 

Actuele planning: www.vernieuwingpeperstraat.nl/plan.  

 

 

Herhuisvesting fase 1 en fase 2 
 

Het herhuisvestingstraject van de bewoners uit fase 1 is in volle gang. Al 44% van de 

bewoners heeft een passende woning kunnen vinden, en enkelen zijn al verhuisd. 

 

De projectconsulenten staan bewoners bij door met hen mee te denken, zoeken, reageren en 

bezichtigen van een nieuwe woning. Sommige bewoners moeten meer regelen voor hun 

nieuwe woning dan anderen, ook hier helpen de projectconsulenten bij. Zij beseffen dat 

verhuizen een flinke klus is, veel impact heeft en doen graag wat er binnen de mogelijkheden 

ligt om de bewoners bij te staan. 

  

https://dewijdeblik.us1.list-manage.com/track/click?u=7c6e9e85a2ea324eea325e0c4&id=28e5e17b42&e=8e67758b1b
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Ook met een aantal bewoners uit fase 2 hebben de projectconsulenten contact. De 

meeste vragen van bewoners uit fase 2 gaan over rechten bij het verhuizen vóór de peildatum 

van fase 2, en woonmogelijkheden in de nieuwbouw. 

Heeft u vragen? Plan een afspraak met de projectconsulenten. Zij zijn op dinsdag van 9:00 

tot 12:00 uur en op vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur aanwezig in het Bewonerspunt aan de 

Peperstraat 83.  

 

 

Uitnodiging bijeenkomst verkeer en parkeren 
 

 

Op woensdag 18 mei 2022 en woensdag 1 juni 2022 organiseren wij een tweetal 

bewonerspanels over het onderwerp verkeer & parkeren in het project Vernieuwing 

Peperstraat. Graag nodigen wij u hiervoor uit in het informatiecentrum Peperstraat 7. 

  

We delen in deze bewonerspanels informatie over de nieuwe verkeerssituatie, over de te 

bouwen parkeergarage, en we gaan in op thema’s als betaald parkeren en bouwverkeer. 

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging voor de bijeenkomst over verkeer en parkeren op 

onze website: www.vernieuwingpeperstraat.nl/bijeenkomsten. 

 

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomsten over verkeer en parkeren op: 

1. Woensdag 18 mei vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur 

startbijeenkomst 

2. Woensdag 1 juni vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur 

terugkoppelingsbijeenkomst 

Aanmelden is eenvoudig en verplicht 

Graag horen wij of u aan één of beide bijeenkomsten wilt deelnemen. Aanmelden kan per 

email aan contact@vernieuwingpeperstraat.nl. U ontvangt een bevestiging van uw 

aanmelding. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij in tijdsblokken gaan 

werken, maar dit hoort u dan nog per mail. 

 
 

Vraag en contact 
 

Bij vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere vragen over uw situatie, kunt u 

contact opnemen met de projectconsulenten door te bellen, SMS’en of een Whatsapp-be- 

richt te sturen. 

 
Contactgegevens voor vragen over het project 

Vernieuwing Peperstraat 

 

E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl 

Contactgegevens voor vragen over de 

herhuisvesting 

Telefoon: 06-17 90 16 04 

Email: peperstraat@opportunityvastgoed.nl 
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