
 
  

  gemeente Zaanstad 

 

Aan de bewoners van de Peperstraat en omgeving 

Stadhuisplein 100 

1506 MZ Zaandam 

Postbus 2000 

1500 GA Zaandam 

 

 

Telefoon  14 075 

www.zaanstad.nl 

   
DATUM 18 oktober 2021 

ONS KENMERK 2021/24794 

  

ONDERWERP Uitstel besluitvorming Peperstraat 

  

 

Beste bewoners en omwonenden van de Peperstraat, 

 

Graag informeren wij u over de besluitvorming van het project Peperstraat.  

 

De gemeenteraad stelt de besluitvorming over de vernieuwing van de Peperstraat uit. Er is dan ook 

op 14 oktober geen besluit genomen, zoals eerder gecommuniceerd. Het college van burgemeester 

en wethouders stelde in september voor om door te gaan met de nieuwbouwplannen op de 

Peperstraat. Zoals gebruikelijk werd dit collegebesluit eerst besproken in een Zaanstad Beraad vóór 

het naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming.  

 

Zaanstad Beraad op 5 en 12 oktober: al veel vragen beantwoord 

Op 5 oktober stond in het Zaanstad Beraad de Peperstraat op de agenda. Deze avond stond vooral in 

het teken van insprekers. Na dit Beraad waren er nog veel vragen en onduidelijkheden. Daarom vond 

op dinsdag 12 oktober een extra Zaanstad Beraad plaats. Veel vragen kregen een antwoord, maar er 

kwamen ook weer nieuwe vragen bij. Komende maand zullen we alle openstaande vragen 

beantwoorden en onduidelijkheden wegnemen bij de Raadsleden.  

 

Planning besluitvorming Peperstraat 

 Op 11 november is er opnieuw een Zaanstad Beraad. We beantwoorden de openstaande vragen.  

 Daarna zal de raad besluiten over de Peperstraat. Dat staat nu gepland op 25 november. 

 

Uitstel van besluit heeft gevolgen voor de peildatum  
Uitstel van het raadsbesluit betekent ook uitstel van de peildatum voor de herhuisvesting. De 

peildatum wordt pas vastgelegd als de gemeenteraad aangeeft dat het plan haalbaar is.  

 

We begrijpen dat u hiermee nog niet de gewenste duidelijkheid van ons krijgt en snappen als u hier 

zorgen over heeft. We trekken ons deze zorgen aan en willen het contact met u blijven onderhouden. 

Na 25 november hopen we u meer duidelijkheid te kunnen geven.  

 

 

 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/10651537/1
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Heeft u vragen? Dan kunt u deze e-mailen naar MAAKCentrumOost@zaanstad.nl. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

 

 
Chantal Cuppen 

Procesmanager MAAK.Centrum-Oost 
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