
 

 

 
Zaandam/Amsterdam, woensdag 12 januari 2022 
 
Onderwerp: uitnodiging informatiebijeenkomst Vernieuwing Peperstraat  
 
 
Beste bewoner(s),  
 
Graag nodigen wij – gemeente Zaanstad en Opportunity Vastgoed - u uit voor een algemene 
informatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de Peperstraat op dinsdag 25 
januari vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur.  
 
Online informatieavond 
Het team van de gemeente Zaanstad en Opportunity Vastgoed wil de bewoners, onderne-
mers en buren op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het gebied Peperstraat. 
Tijdens de informatiebijeenkomst zullen wij het plan inclusief de wijzigingen ten opzichte 
van het plan van september 2019 aan u toelichten. We gaan daarnaast verder in op het 
ontwerp, het proces en de planning. Ook vertellen we hoe u kunt participeren in de 
uitwerking van het plan nu het haalbaarheidsbesluit genomen is. En er is volop gelegenheid 
om vragen te stellen. Vanwege de coronamaatregelen doen wij dit online.  
 
Wij nodigen u uit voor de online informatieavond op dinsdag 25 januari vanaf 19.30 
uur tot 21.00 uur via een livestream in MS Teams.  
 
Deelnemen is eenvoudig 
Deelnemen aan de bijeenkomst is eenvoudig. U kunt via uw computer, tablet of 
smartphone meedoen. Op www.vernieuwingpeperstraat.nl vindt u een link naar de 
livestream. De uitzending wordt ook opgenomen. Mocht dit moment niet schikken, dan 
kunt u de uitzending ook later terugkijken. In dat geval is het niet meer mogelijk om live 
vragen te stellen. 
 
Vragen over de herhuisvesting  
De informatiebijeenkomst is een algemene informatiebijeenkomst over de nieuwbouw. 
Mocht u uw persoonlijke situatie als huurder van de Peperstraat willen bespreken of 
hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze projectconsulenten via 
peperstraat@opportunityvastgoed.nl of per telefoon 06-17 90 16 04. Of kom langs tijdens 
een van de spreekuren in het Bewonerspunt (Peperstraat 83). 
 
 
 

Aan de bewoner(s) van dit adres 
 
 

http://www.vernieuwingpeperstraat.nl/


 

Informatie en contact 
Op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl is informatie te vinden over de vernieuwing 
van de Peperstraat. Hier vindt u ook de link naar de bijeenkomst.  
Op www.maakcentrumoost.zaanstad.nl staat meer informatie over geheel Centrum Oost, 
waar de Peperstraat onderdeel van uitmaakt. 
 
Mocht u vragen hebben vooruitlopend op de informatiebijeenkomst, neem dan contact op 
via contact@vernieuwingpeperstraat.nl.  
 
Wij hopen u digitaal te mogen ontvangen op 25 januari om 19.30 uur.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Gemeente Zaanstad Namens verhuurder Opportunity Vastgoed  

(voorheen Accres Real Estate) 
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