
 

Amsterdam, dinsdag 10 januari 2023  
 
 
Onderwerp: Uitnodiging Bewonerspanels Openbare Ruimte  
 
 
Beste bewoner(s), 
 
Graag nodigen wij u – mede namens de gemeente Zaanstad – om deel te nemen aan een 
bewonerspanel over de inrichting van de openbare ruimte van de nieuwe Peperstraat. De 
gemeente werkt aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van de Peperstraat. De 
openbare ruimte zijn de straten, de stoepen, het nieuwe plantsoen, etc. 
 
We sturen u deze uitnodiging, omdat u eerder heeft deelgenomen aan bijeenkomsten over 
de vernieuwing van de Peperstraat.  
 
De bijeenkomst is op dinsdagavond 24 januari, van 19.30 – 21.00 uur. Het is een 
inloopavond, zonder plenaire presentaties. U kunt op een voor u handig moment 
tussen 19.30 en 21.00 uur langskomen. Er is volop ruimte om met de ontwerper van de 
gemeente en de rest van het team in gesprek te gaan en om uw wensen en ideeën 
achter te laten. Locatie is het informatiecentrum, Peperstraat 7.  
 
In het inrichtingsplan staat straks hoe de nieuwe openbare ruimte eruit ziet. Er is nog geen 
ontwerp. Op deze bijeenkomst presenteert de gemeente Zaanstad haar eerste ideeën en 
de uitgangspunten. Er zijn dingen die nu al vastliggen, zoals veiligheidsnormen, de 
aanwezige kabels en leidingen onder de grond, etc.  
 
De gemeente is vooral ook benieuwd wat uw wensen, ideeën of zorgen zijn. We gaan deze 
avond graag in gesprek over de nieuwe Peperstraat. Hoe kunnen we van de straat een plek 
maken waar mensen graag zijn en verblijven? Welke sfeer heeft de inrichting? En wat wilt 
u er wel en juist niet doen?  
 
De tweede bijeenkomst is op donderdag 23 februari. Dan koppelt de ontwerper van de 
gemeente aan u terug op welke manier de ideeën en wensen zijn verwerkt en wat de 
volgende stappen zijn.  
 
Deelnemen is eenvoudig 
Voor de organisatie is het fijn om te weten of u erbij bent. U kunt dit laten weten op 
contact@vernieuwingpeperstraat.nl. Als u de locatie met rolstoel/rollator bezoekt, dan 
ook graag een bericht. Dan maken we een afspraak om u te ontvangen via een aparte 
entree. Mocht u vragen hebben vooruitlopend op de informatiebijeenkomst, dan kunt u ze 
stellen op dit adres.  
 
Wij hopen u te mogen ontvangen op 24 januari 2023.  
 

Met vriendelijke groet,  
Gemeente Zaanstad & Opportunity Vastgoed  
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