
 

 

 
Amsterdam, donderdag 24 maart 2022 
 
Onderwerp: uitnodiging bijeenkomsten Vernieuwing Peperstraat voor de 
bewoners van de Talmabuurt  
 
 
Beste bewoner(s) van de Talmabuurt,  
 
Graag nodigen wij u uit voor een drietal informatiebijeenkomsten over de nieuwbouwplan-
nen voor de Peperstraat op 5, 14 en 19 april in het informatiecentrum Peperstraat 7. De 
eerste en derde bijeenkomst organiseren we speciaal voor de bewoners aan de zijde van 
de Talmabuurt. De tweede bijeenkomst (op 14 april) gaat over funderingen en daarvoor is 
iedereen uit de directe omgeving van de Peperstraat uitgenodigd. De gemeente Zaanstad is 
aanwezig bij alle drie bijeenkomsten.  
 
Drie informatieavonden 
Tijdens de eerste bijeenkomst presenteren we het ontwerp van Blok 1, 2 en 3. Dat zijn de 
blokken die grenzen aan de noordzijde van de Klaas Katerstraat. Er is een maquette ter 
verduidelijking. We presenteren het plan zoals het er nu is en vertellen meer over hoogte, 
bezonning en gebouwafstand. En gaan met u hierover in gesprek.  
 
De tweede bijeenkomst is een bijeenkomst die gaat over de zorgen die er zijn t.a.v. de 
gevolgen van de bouwwerkzaamheden o.a. op de funderingen en welke afspraken en 
protocollen daarvoor zijn. Hiervoor worden ook andere buren van de Peperstraat uitgeno-
digd.  
 
In de derde bijeenkomst geven we een terugkoppeling van wat er is opgehaald aan tips en 
suggesties in de eerste bijeenkomst en vertellen we hoe we die hebben verwerkt in het 
plan. Ook staan we dan stil bij de vervolgstappen in het project. 
 
Wij nodigen u uit voor bijeenkomsten op: 

1. Dinsdag 5 april vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur  
startbijeenkomst over Blok1, 2 en Blok 3 

2. Donderdag 14 april, vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur  
Informatiebijeenkomst over fundering 

3. Dinsdag 19 april vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur  
terugkoppelingsbijeenkomst Talmabuurt 

 
  

Aan de bewoner(s) van dit adres 
 

 



 

Deelnemen is eenvoudig 
Voor de organisatie is het fijn om te weten of u erbij bent, vandaar dat aanmelden 
verplicht is. Kunt u ons laten weten of u aan één of alle drie de bijeenkomsten wilt 
deelnemen? Dat kan per e-mail aan contact@vernieuwingpeperstraat nl.  
 
Als u vragen heeft of u wilt dat we stilstaan bij een van uw zorgen of vragen, kunt u dat 
vooraf ook laten weten per e-mail.  
 
Informatie en contact 
Op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl is informatie te vinden over de vernieuwing 
van de Peperstraat. U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de 
hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. U vindt er ook een opname van een 
digitale informatieavond over het plan, van begin dit jaar.  
 
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 te mogen ontvangen op 5.14 en 19 april.  
 

Met vriendelijke groet,  
Namens verhuurder Opportunity Vastgoed  
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