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Terugblik



Terugblik 

De sloop is ingrijpend voor u als huurder. Het uitstellen van helderheid over een 
planning zorgde voor meer onzekerheid. Het besluit over de haalbaarheid van het 
plan, duurde langer dan voorzien. 

In de zomer van 2020 zijn - vooruitlopend op de peildatum - huisbezoeken 
uitgevoerd in fase 1. Er waren spreekuren voor alle huurders.

Belangrijk voor start herhuisvesting is de peildatum fase 1. Die is afgelopen 
november 2021 verleend door de gemeente. 



Waar staan we? 

• Peperstraat 9 - 63 Peperstraat 69 - 129 



Herhuisvesting 

Alle huurders hebben een informatiepakket ontvangen eind november 2021, 
en zijn de projectconsulenten aan jullie voorgesteld. Met hun gaat u als 
huurder in gesprek over uw persoonlijke situatie en wordt u waar gewenst 
begeleid in het vinden van een andere woning. 

Voor fase 1 zitten wij midden in de herhuisvesting. Voor fase 2 duurt het nog 
even. We zijn er nu al voor vragen, maar het echt zoeken naar een nieuwe 
woning is nog niet aan de orde. 



Stappen 



MaartDec t/m febrnov
2022     2023

** Deze planning is aangepast op basis van verlenging van 3 maanden 
i.v.m. coronamaatregelen. 
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Stand van zaken fase 1

27 huishoudens hadden in fase 1 een vaste huurovereenkomst voor onbepaalde 
tijd op het moment dat de peildatum is afgegeven. In de afgelopen maanden 
hebben 13 huishoudens een nieuwe woning gevonden, met een 
stadsvernieuwingsurgentie. 

Met de overige huurders zijn de projectconsulenten in gesprek, en een aantal 
huishoudens is nu voorgedragen bij de maatwerkvoorziening. 

Het Sociaal Plan is het kader. Maar ieder huishouden is anders – vandaar dat de 
persoonlijke begeleiding gewenst is. En maatwerk waar nodig. 





Stand van zaken fase 2

Voor de huurders van fase 2 duurt de herhuisvesting nog even. De peildatum (start 
herhuisvesting) wordt maximaal 2 jaar voorafgaand aan de sloop verleend. De 
planning is nu dat herhuisvesting fase 2 start in 2024. 

In de tussentijd zitten huurders wel met vragen en zorgen, zoals moet ik nu als 
bewoner van fase 2 al verhuizen? Nee, dat hoeft niet. U kunt tot en met 2024 
wachten met het zoeken naar een andere woning, met stadsvernieuwingsurgentie 
of de wens hebben om terug te keren in de nieuwbouw (mits passend) en in één 
keer te verhuizen. 

Er zijn ook huurders die nu al een andere woning vinden, en dat mag – dan is er 
ook verhuiskostenvergoeding. De projectconsulenten zijn er ook voor u op dit 
moment. 





Is er al een vergunning? 

• Bestemmingsplan totale gebied in de maak 

• Omgevingsvergunning fase 1 in de maak 

Voor allebei is goedkeuring nodig van gemeente

Staat dit najaar op de agenda bij de gemeente

Vóór het zover is -> bijeenkomst door gemeente over procedures

Wanneer: direct na de zomer / september 2022 





Bezwaar besluit stadsvernieuwings-
urgentie (SVU)
• Besluit B&W juni 2019: toekenning SVU voor huishoudens (fase 1) 

met inkomen onder sociale woningbouwgrens. 

• Bezwaar (van 49 bewoners) niet ontvankelijk maar wel inhoudelijk 
getoetst.

• Er is een fout in het besluit geconstateerd. De inhoud en 
uitgangspunten van het besluit blijven echter gelijk.

 SVU (ook voor de huishoudens die hem inmiddels toegekend 
gekregen hebben) niet in gevaar



Besluiten gemeente 

• 2019: perspectief Centrum Oost: (visie tot 2040) - raad

• Juni 2019: aanwijzen complex Peperstraat voor SVU voor huishoudens 
die aan eisen SVU voldoen – B&W

• November 2021: vaststelling + peildatum haalbaarheid ontwikkeling 
Peperstraat – raad

• Najaar 2022: besluitvorming bestemmingsplan en 
omgevingsvergunning fase 1
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