Amsterdam, woensdag 16 maart 2022
Onderwerp: planning en procedures
Beste bewoner(s),
De herhuisvesting voor de bewoners van fase 1 is enkele weken geleden gestart. Bijna alle
bewoners van fase 1 hebben nu een huisbezoek gehad, en de spreekuren van de projectconsulenten van Opportunity Vastgoed worden goed bezocht. De projectconsulenten zijn
voor alle bewoners van de Peperstraat (fase 1 en 2) beschikbaar voor vragen.
Bij deze brief sturen we een tijdsplanning mee
Ondertussen werken wij aan het nieuwbouwplan, en informeren wij u ook graag over dit
proces. Er volgen de komende maanden informatiebijeenkomsten voor bewoners en buren.
De communicatiemomenten én alle gemeentelijke procedures staan in een tijdsplanning.
We sturen de planning mee met deze brief. De tijdslijn staat ook op onze website.
De planning van het nieuwbouwplan is veranderd
De planning voor de formele procedures van het nieuwbouwplan is gewijzigd. De
terinzagelegging van het bestemmingsplan is niet langer voor de zomervakantie. Dit is nu
gepland ná de zomervakantie. Het bestemmingsplan (voor het totale plan) en de
omgevingsvergunning (voor fase 1) worden samen ingediend. Na de zomer volgt de
inspraak. Voor de zomervakantie organiseren we informatiemoment(en) om te vertellen
hoe het ontwerp eruit ziet. Ook vertellen we meer over de planning en procedures.
Planning herhuisvesting blijft gelijk
Belangrijk: deze wijziging heeft geen gevolgen voor de planning van de herhuisvesting. Het
einde van de herhuisvesting fase 1 is nog steeds eind Q1 2023. Dit sluit aan op de
gemeentelijke procedures.
Alle informatie staat op de website
Op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl delen we informatie en de communicatiemomenten. Mocht u onze (digitale) nieuwsbrieven nog niet ontvangen, meld u aan op de
website dan wordt u ook via deze weg op de hoogte gehouden. Als u vragen heeft naar
aanleiding van deze brief of over de herhuisvesting: onze projectconsulenten zijn er voor
u.
Met vriendelijke groet,
Namens verhuurder Opportunity Vastgoed

