
Update maart 2020

Spreekuren in maart 

Spreekuren en verhuisvergoeding 
In deze nieuwsbrief - voor de huurders van de Peper-
straat - delen wĳ informatie over de verhuisvergoe-
ding en over extra inloopspreekuren die we in maart 
organiseren voor huurders.

Op 4 maart jl. zĳn wĳ gestart met inloopspreekuren voor alle huurders in de Peperstraat. We 
hebben tot nu toe 2 middagen spreekuur gehouden. De spreekuren zĳn door de bezoekers 
en ook door ons als positief ervaren. Er zĳn veel vragen bĳ de bewoners. De vragen die zĳn 
gesteld gingen voornamelĳk over de peildatum en over hoe straks reageren op Woningnet 
nu echt werkt.
 
Nog niet op alle vragen kunnen we antwoord geven. Het Sociaal Plan wordt nog besproken 
met de klankbordgroep. En de peildatum (de datum waarop de planning ingaat) is nog niet 
afgegeven. Wel hebben we tĳdens de gesprekken uitgebreid de tĳd om stil te staan bĳ 
vragen en onduidelĳkheden.
 
We gaan door met de inloopspreekuren. Voor de maand maart zĳn er spreekuren op woens-
dag 11, 18 en 25 maart 2020 van 16:00 tot 18:00 uur. De spreekuren vinden plaats op 
Peperstraat 134A, bĳ MAAK Centrum Oost. U kunt zich aanmelden voor de spreekuren door 
te mailen naar peperstraat@accresrealestate.nl of te bellen naar de projectconsulenten van 
Sabo op 06-17901604.

Verhuiskosten vegoeding gaat eerder in
Er zĳn meerdere huurders die hebben gevraagd of – als ze nu zouden verhuizen – ze al 
aanspraak kunnen maken op de verhuiskostenvergoeding. Eigenlĳk is voor het uitkeren van 
deze vergoeding een vastgestelde peildatum nodig. Doordat het vaststellen van deze 
datum langer duurt dan eerder gedacht, hebben we besloten deze twee dingen los te 
koppelen.
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Vraag en contact
Wĳ gaan ons de komende periode hard maken om alle vragen te beantwoorden. We maken 
op korte termĳn een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden. Dit delen we met 
alle huurders, zodat ook de mensen die niet aanwezig waren de antwoorden krĳgen. Als u 
vragen heeft voor ons team stel ze vooral op: contact@vernieuwingpeperstraat.nl.
Dan nemen we die mee in de beantwoording.

Het is ook mogelĳk om onze website www.vernieuwingpeperstraat.nl te bezoeken, hier vindt 
u veel informatie over de vernieuwing van de Peperstraat. 

Zodra meer bekend is over de planning, de peildatum en het Sociaal Plan informeren we u 
weer.

Contact algemeen
Voor algemene vragen over het project
E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl

Contact herhuisvesting
De projectconsulenten herhuisvesting
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl

Planning en Sociaal Plan
Er is nog geen nieuws over de planning. De peildatum van de gemeente wordt het moment 
waarop het Sociaal Plan ingaat en de persoonlĳke begeleiding van Accres kan starten. De 
gesprekken over het Sociaal Plan met de klankbordgroep, met daarin vier huurders die als 
gesprekspartner vanuit de bewoners optreden, zĳn nog bezig.
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We hebben het besluit genomen om de verhuiskostenvergoeding met terugwerkende kracht 
per 1 november 2019 uit te keren. Dat betekent dat alle bewoners die vanaf 1 november 
2019 zĳn verhuisd of vanaf nu gaan verhuizen, in aanmerking komen voor een vergoeding. 
Deze datum is “oude peildatum van 1 november 2019” die we eind augustus 2019 hebben 
genoemd.
 
De verhuiskostenvergoeding is wettelĳk vastgelegd en gaan wĳ los van de overige afspraken 
in het Sociaal Plan vergoeden.
 
We hopen met dit besluit onzekerheid weg te nemen. Zo hoeven bewoners die zelf een 
andere woning hebben gevonden, niet te wachten. Huurders die in aanmerking willen komen 
voor de vergoeding, kunnen dat laten weten bĳ onze projectconsulenten. Door te mailen 
naar peperstraat@accresrealestate.nl of te bellen naar de projectconsulenten van Sabo op 
06-17901604.


