VERNIEUWING

Update april 2022

PEPERSTRAAT

In deze nieuwsbrief leest u meer over de herhuisvesting
van huurders in fase 1 en 2. Daarnaast brengen we een
enquête onder de aandacht, en geven we u een
terugkoppeling van het koffie-uurtje van zaterdag 9 april.
We wensen u fijne paasdagen!

Herhuisvesting fase 1
De eerste verhuizingen in fase 1 vinden plaats, na het vinden van een nieuwe woning in en
rondom Zaandam. Circa 40% van de huishoudens heeft sinds de start van de zoektocht (begin
februari) een andere woning gevonden. We wensen deze huurders veel geluk in hun nieuwe
woning!
Daarnaast heeft Opportunity de bewonerscommissie Peperstraat uitgenodigd voor een
gesprek om de leefbaarheid en het beheer te bespreken, nu meer verhuizingen zullen gaan
plaatsvinden en ook leegstand zal ontstaan. Wij willen de leefbaarheid waarborgen voor de nog
zittende huurders.

Herhuisvesting fase 2
De projectconsulenten van Opportunity Vastgoed zijn ook altijd beschikbaar voor vragen of
zorgen van de huurders in fase 2. Ondanks dat het voor u als huurder nog even duurt
voordat de herhuisvesting echt van start gaat, krijgt u ook veel informatie over de
herhuisvesting. Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept of u juist wilt weten wat
op uw persoonlijke situatie van toepassing is.
De projectconsulenten van Opportunity Vastgoed zijn bereikbaar via 06-17 90 16 04
of peperstraat@opportunityvastgoed.nl.
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Enquête communicatie
Het bewonerspanel communicatie is opgestart en de gesprekken met een aantal huurders
heeft plaatsgevonden, om te horen hoe de communicatie over dit project wordt ervaren, wat
wel en wat niet werkt en hoe het beter kan.
Graag willen wij u vragen om (anoniem) een enquête in te vullen over de communicatie
rondom dit project en hoe u dit ervaart, wat u wel of niet prettig vindt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Enquête invullen

Terugkoppeling koffie-uurtje terugkeermogelijkheid
Afgelopen zaterdag (9 april) hebben de projectconsulenten en de ontwikkelaar de aanwezige
huurders geïnformeerd over de mogelijkheden om met voorrang terug te keren in de
nieuwbouw. Tijdens het koffie-uurtje werden de standaard plattegronden en een maquette van
de nieuwbouw gepresenteerd. Vragen over de mogelijkheid om terug te keren in de nieuwbouw
of over de herhuisvesting (algemeen) werden beantwoord. De panelen met informatie en de
veelgestelde vragen en antwoord kunt u ook terug vinden op onze website.
Hoe de voorrangregel voor de officiële verhuur/verkoop precies werkt, is te lezen in het Sociaal
Plan – paragraaf 7.2 op pagina 24.

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

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