VERNIEUWING

PEPERSTRAAT

Update december 2021

In deze nieuwsbrief – voor de huurders van de Peperstraat –
leest u meer informatie over de stand van zaken van het
project.

Spreekuren fase 1 en 2 in de Peperstraat
U heeft de afgelopen periode veel informatie ontvangen over de vernieuwing van de
Peperstraat, en de start van het herhuisvestings¬traject. Heeft u hier vragen over of heeft u
behoefte aan een persoonlijk gesprek? Kom langs voor een kopje koffie of thee tijdens een van
de spreekuren in het bewonerspunt. Dan bespreken we graag uw zorgen en/of vragen.
Waar:
Wanneer:

Bewonerspunt aan de Peperstraat 83
Dinsdagochtend 14 december 09:00-12:00 uur en vrijdagmiddag 17 december
tussen 13:00-17:00 uur.

Aanmelden:

Het is vanwege de geldende coronamaatregelen fijn als u kunt laten weten
wanneer en hoe laat u komt. Aanmelden kan bij de projectconsulenten, door
ze een e-mail te sturen: peperstraat@opportunityvastgoed.nl

Vooruitblik 2022
In januari staan de eerste huisbezoeken gepland voor de huurders van fase 1. Vanaf
februari start de begeleiding, ondersteunen we extra waar nodig, en zullen reguliere
spreekuren worden gehouden door de projectconsulenten.
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Huisbezoeken fase 1
In het Sociaal Plan staat belangrijke informatie over de afspraken, regelingen en
mogelijkheden die van toepassing zijn voor u als huurder. Tijdens de huisbezoeken gaan de
projectconsulenten verder in op het project, de planning en de aanpak. Zij beantwoorden uw
vragen over de herhuisvesting en staan stil bij uw mogelijke zorgen. Verder vertellen ze u
voor welke vergoedingen u in aanmerking komt en hoe u wordt ondersteund bij het zoeken
naar een voor u passende woning. Zo weet u wanneer welke stappen in het proces worden
genomen. U staat er niet alleen voor.
Workshops fase 1
De projectconsulenten organiseren in het nieuwe jaar ook workshops WoningNet en
Rooftrack. De workshops die helpen bij het zoeken naar een woning vinden plaats in het
Bewonerspunt aan de Peperstraat 83. Tijdens het huisbezoek kunt u aangeven of u aan een
workshop wil deelnemen.
Spreekuren fase 2
Wij kunnen ons voorstellen dat de huurders uit fase 2 ook vragen en/of zorgen hebben.
Daarom organiseren we vanaf februari reguliere inloopspreekuren voor de huurders uit fase
2. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zĳn de projectconsulenten alleen per e-mail bereikbaar en
krĳgt u binnen 3 werkdagen antwoord. Daarna zĳn zĳ weer dagelĳks per telefoon en
e-mail bereikbaar.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen, en zien u graag tijdens een van de
informatiebijeenkomsten in het nieuwe jaar.

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-bericht te sturen.
Contact algemeen
Voor algemene vragen over het project
E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl
Contact herhuisvesting
De projectconsulenten herhuisvesting
E-mail: peperstraat@opportunityvastgoed.nl
Telefoon: 06-17 90 16 04
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