
blz. 1/2  

 

 

      VERNIEUWING 

PEPERSTRAAT Update februari 2022 

 
 
 

 

 
 

In deze nieuwsbrief – voor de huurders én buren van de 

Peperstraat – leest u meer informatie over de stand van 

zaken van de vernieuwing van de Peperstraat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Spreekuren huurders fase 1 en 2 
 

Voor de huurders van fase 1 is de herhuisvesting gestart. De projectconsulenten Rizairis en 

Latoya hebben met veel huurders van fase 1 al een huisbezoek gehad (of er staat een gesprek 

ingepland). Een overzicht van meest gestelde vragen én antwoorden uit de huisbezoeken, staat 

op de website.  

 

Ook de huurders van fase 2 zijn welkom op de spreekuren. Voor iedereen die behoefte heeft 

aan een persoonlijk gesprek, organiseren we in de maand februari wekelijks spreekuren in het 

bewonerspunt. Een afspraak kan ook digitaal of bij u thuis. 

 

Waar:                    Bewonerspunt aan de Peperstraat 83 

     Wanneer:             Iedere dinsdagochtend tussen 09:00-12:00 uur en vrijdagmiddag  

                                     tussen 13:00-17:00 uur, vanaf 1 februari tot 18 februari (i.v.m. krokusvakantie) 

  

Aanmelden:       Het is fijn als u de projectconsulenten kunt laten weten wanneer u komt.    

    Aanmelden kan bij de projectconsulenten, door contact op te nemen via e-   

    mail: peperstraat@opportunityvastgoed.nl of telefonisch 06-17 90 16 04. 

 

 

Informatieavond over de nieuwbouw 
 

Op 25 januari jl. was de digitale informatieavond over de nieuwbouwplannen. De bewoners 

van de Peperstraat en de buren waren uitgenodigd. Helaas zorgde de coronamaatregelen 

ervoor dat de bijeenkomst digitaal moest. Voordeel daarvan is dat u de bijeenkomst 

kunt terugkijken. We hebben een aantal van de vragen in de bijeenkomst direct beantwoord. 

En er is een overzicht gemaakt van de vragen en antwoorden en opmerkingen die bij ons zijn 

achtergelaten. Het overzicht staat op de website.  

 

 

  

http://https/vernieuwingpeperstraat.nl/images/Vragen_en_opmerkingen_huisbezoeken_feb_2022.pdf
http://https/vernieuwingpeperstraat.nl/images/Vragen_en_opmerkingen_huisbezoeken_feb_2022.pdf
https://vernieuwingpeperstraat.nl/home
https://vernieuwingpeperstraat.nl/home
https://vernieuwingpeperstraat.nl/images/Vragen_en_opmerkingen_uit_bijeenkomst_25_januari_2022_def.pdf
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Vervolgbijeenkomsten en Het Peperstraat Overleg 
 

We gaan de komende maanden ook bijeenkomsten organiseren voor bewoners uit de 

directe omgeving van de Peperstraat. We noemen dit bewonerspanels. Voor de Bloemgracht 

gaan we deze bijeenkomsten voorbereiden in overleg met het Eigenarencollectief 

Bloemgracht. Ook voor de zijde van de Talmabuurt komen bijeenkomsten. Als de data 

bekend zijn, laten we dat in deze nieuwsbrief weten. Dan vertellen we ook hoe u kunt 

deelnemen. Ons streven is om de bijeenkomsten fysiek in de buurt te houden. Hopelijk laten 

de coronamaatregelen dat dan ook toe. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.  

 

Verder gaan we eens per kwartaal rond de tafel met alle vertegenwoordigers uit de directe 

omgeving in Het Peperstraat overleg. Daarin praten we deze vertegenwoordigers (denk aan 

de bewonerscommissies en ook het Eigenarencollectief Bloemgracht) bij over het project, de 

planning en de procedures. Als u een betrokken groep vertegenwoordigt en u bent nog niet 

bekend bij ons, stuur dan een bericht aan contact@vernieuwingpeperstraat.nl. 

 

 

 
Bewonerspanel - Meedenken over communicatie 

 
Wij willen graag horen van u hoe u de communicatie over dit project ervaart, wat wel en niet 

werkt en hoe het beter kan. Wilt u met ons meedenken hierover?  We gaan de komende 

weken graag met een aantal huurders in gesprek (online of in de Peperstraat) om van u te 

horen wat we in de communicatie wel en juist niet moeten doen. Als u wilt meedenken, 

horen wij het graag via een bericht op contact@vernieuwingpeperstraat.nl en dan komen we 

bij u terug.  
 

 

 
Downloads op de website 

 
Op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl staat allerlei informatie over het project. U 

vindt daar downloads voor huurders (zoals het nieuwe kwartaaloverzicht met de aantallen 

beschikbare huurwoningen) als informatie over het nieuwbouwplan (zoals de presentatie 

van de informatieavond). Mist u iets? Laat het ons weten! 
 
 

 

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. 

 
Contact algemeen 

Voor algemene vragen over het project 

E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl 

Contact herhuisvesting 
E-mail projectconsulenten: 
peperstraat@opportunityvastgoed.nl 
Telefoon: 06-17 90 16 04 

mailto:contact@vernieuwingpeperstraat.nl
mailto:contact@vernieuwingpeperstraat.nl

