VERNIEUWING

Update oktober 2021

PEPERSTRAAT

In deze nieuwsbrief – voor de huurders van de Peperstraat –
leest u meer informatie over de stand van zaken van het
project.

Vervolg besluitvorming
In de brief van de gemeente leest u dat de gemeenteraad de besluitvorming heeft uitgesteld.
Dit na een behandeling door de raad op 5 en 12 oktober, waar veel vragen een antwoord
kregen – maar er ook nieuwe vragen bijkwamen. Vervolg: op 11 november bespreekt de
gemeenteraad het plan voor de Vernieuwing Peperstraat verder in het Zaanstad Beraad. Op
25 november neemt de gemeenteraad een besluit.

Gevolgen peildatum
Het uitstellen van het besluit betekent dat de peildatum niet vóór 25 november zal
worden afgegeven. Vanaf de peildatum start het herhuisvestingstraject en gelden de
afspraken in het Sociaal Plan.
We vinden het erg vervelend voor u dat deze vertraging optreedt, en kunnen ons voorstellen
dat u vragen heeft. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met onze projectconsulenten. De
contactgegevens vindt u onder aan de nieuwsbrief.
Als de gemeenteraad instemt met het plan, ontvangen alle huurders van ons een brief. In deze
brief wordt ingegaan op het vervolg en de planning. Vanaf dat moment start de één op één
begeleiding voor fase 1. Vanwege de feestdagen in de maand december zullen de
huisbezoeken plaatsvinden in de maand januari 2022. Mocht u wel behoefte hebben aan een
huisbezoek in december, dan is dit uiteraard mogelijk en staan wij u graag bij.
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Cijfers Woningnet
Na afloop van elk kwartaal vragen wĳ nieuwe cĳfers op bĳ Woningnet. Zo weten we
hoeveel sociale huurwoningen zĳn aangeboden in de afgelopen periode.
In de periode juli tot en met september 2021 zĳn er in totaal 191 sociale huurwoningen
aangeboden via Woningnet, waarvan 29 woningen in de Rosmolenwijk – met meerdere
gezinswoningen (4-kamers). Een totaaloverzicht van de Woningnet cĳfers is terug te vinden
op onze website.

Vraag en contact

Contact herhuisvesting
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl
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