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Nieuwsbrief
Vernieuwing Peperstraat

In deze nieuwsbrief praten we u graag

bij over de ontwikkelingen in het project

Vernieuwing Peperstraat. We vertellen

over de planning, informeren u over de

bijeenkomsten in oktober, en stellen de

nieuwe omgevingsmanager van

gemeente Zaanstad aan u voor. 

Actuele planning

De planning op de website is aangevuld met de te nemen stappen, soms is de exacte

datum nog niet bekend. Deze voegen we dan later toe. 

> Bekijk de actuele planning op onze website: 

25 oktober - Funderingsloket op de Peperstraat

Voor de bewoners (eigenaren) van de woningen aan de Bloemgracht e.o. met vragen

over hun bestaande fundering, organiseert de gemeente Zaanstad een spreekuur op

afspraak met een medewerker van het funderingsloket. Eigenaren die vragen hebben

over het herstellen van hun fundering (technisch, procedureel, �nancieel) kunnen hier

terecht. De bewoners van de Bloemgracht ontvangen een uitnodiging per post.

Aanmelden kan via contact@vernieuwingpeperstraat.nl. Het spreekuur is tussen 19.30

en 21.00 uur. 

> Bekijk de uitnodiging hier.

https://mailchi.mp/33a0157ddd76/nieuwsbrief-voor-de-huurders-van-de-peperstraat-juli-9379629?e=[UNIQID]
https://vernieuwingpeperstraat.nl/index.php/het-plan
https://vernieuwingpeperstraat.nl/index.php/het-plan
https://vernieuwingpeperstraat.nl/index.php/het-plan
mailto:contact@vernieuwingpeperstraat.nl
https://vernieuwingpeperstraat.nl/images/141022_Uitnodiging_Bloemgracht_funderingsloket.pdf


Inloopavond 27 oktober 2022 | terugkeermogelijkheden

Voor de huurders van de woningen in de Peperstraat (fase 1 & 2) organiseren we een

inloopbijeenkomst op 27 oktober over terugkeren in de nieuwbouw. In het

informatiecentrum Peperstraat 7, laten we plattegronden zien van de nieuwe

woningen én delen informatie over aantallen en prijzen.

Het is een inloopbijeenkomst van 18.00 tot 20.30 uur. Vanaf deze avond kunnen

huurders zich voorinschrijven op de nieuwe woningen. Huurders van de Peperstraat

hebben voorrang op de nieuwbouwwoningen. Het projectteam is aanwezig voor het

beantwoorden van vragen. 

> Bekijk de uitnodiging hier.

Maak kennis met Rutger de Klerk

Rutger is onlangs gestart als omgevingsmanager voor de gemeente Zaanstad. Zijn

https://vernieuwingpeperstraat.nl/images/141022_Uitnodiging_informatieavond_huurders.pdf


werkgebied is Centrum Oost/Peperstraat. Als omgevingsmanager zorgt hij ervoor dat

onderwerpen rond de projecten die spelen bij bewoners en gebruikers van het gebied,

opgepakt worden. Het gaat daarbij om dingen die spelen rondom de ontwikkelingen

en niet zozeer in de dagelijkse gang van zaken, zoals bij beheervragen of vragen over

de herhuisvesting. Daarvoor blijft de wijkmanager en projectconsulent aanspreekpunt.

“In mijn rol als omgevingsmanager is het van belang dat ik weet wat er speelt in de

omgeving. Ik wil dan ook graag in contact komen met bewoners, ondernemers en

andere belanghebbenden in het gebied. Ik ga graag met u in gesprek over de vragen

vanuit de buurt.”

Rutger is vanaf 31 oktober op maandag van 11.00 tot 15.00 en op vrijdag van 11.00 tot

14.00 aanwezig in het informatiecentrum op de Peperstraat 7. U kunt hem bereiken

via de mail of telefoon. Telefoon: 06-50 07 95 08  Mail: MAAKcentrumoost@zaanstad.nl

Vragen 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.

Contactgegevens voor vragen over het

project Vernieuwing Peperstraat 

E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl

Contactgegevens voor vragen over de

herhuisvesting

Telefoon:  06-17 90 16 04

E-mail: peperstraat@opportunityvastgoed.nl 
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