Update februari 2020
In de Peperstraat – aan de oostzĳde van de Zaan en
deelgebied van Centrum Oost – zĳn plannen om de
straat te vernieuwen door een aantal panden te
slopen en nieuwbouw te realiseren.
In deze eerste nieuwsbrief praten we u bĳ over de
afgelopen bĳeenkomsten, de planning en fasering,
het sociaal plan en over waar u terecht kunt met
welke vragen.
De komende periode wordt er elke zes weken een nieuwsbrief verstuurd. Belangrĳke mededelingen en uitnodigingen voor bĳeenkomsten ontvangt u ook van ons per post.

Terugblik informatieavond 30 januari 2020
Voor de informatieavond op donderdag 30 januari jl. waren alle huurders van de woningen
van Accres in de Peperstraat uitgenodigd. Circa 40, van de in totaal 112 huishoudens, waren
aanwezig. Het was een avond vol vragen en emotie, waar we in deze nieuwsbrief kort op
terugblikken.reacties van bewoners en omwonenden gekregen en alle informatie verwerkt.
Hier maken we een verslag van dat op de website wordt gepubliceerd. Op deze manier
wordt duidelĳk wat we met alle reacties hebben gedaan en of we deze hebben kunnen
verwerken in de planuitwerking.

Informatieavond
Eind augustus hebben we u voor het eerst geïnformeerd over de plannen voor het vernieuwen van de Peperstraat. En wat dit voor gevolgen voor u heeft. Het doel van de informatieavond op 30 januari, was bĳpraten over de stand van zaken en de nieuwbouwplannen. We
kregen de afgelopen periode namelĳk van diverse huurders vragen over de nieuwbouwplannen voor de Peperstraat.
De aanwezigen hadden deze avond vooral veel vragen aan Accres en de gemeente Zaanstad.
Niet alleen over de nieuwbouwplannen, maar ook vooral over de noodzaak ervan, de planning
en de inhoud van het Sociaal Plan. We hebben deze avond daarom benut om zoveel mogelĳk
vragen te beantwoorden. Nog niet op alle vragen hebben we een antwoord kunnen geven en
waarschĳnlĳk zĳn ook niet alle vragen gesteld. Een verslag van de avond met vragen en
antwoorden volgt snel. Staat uw vraag er nog niet tussen? Dan kunt u uw vraag altĳd mailen
via contact@vernieuwingpeperstraat.nl.
Het slopen van de panden waar u woont is een ingrĳpende beslissing. We zullen ons blĳven
inzetten voor het geven van de juiste informatie en persoonlĳke begeleiding.
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Planning en sociaal plan
Over de planning is nog geen duidelĳk antwoord te geven. De gemeente moet eerst de
peildatum afgeven. Hiervoor moet er een Sociaal Plan zĳn. De peildatum van de gemeente
wordt het moment waarop het Sociaal Plan ingaat en de persoonlĳke begeleiding van Accres
kan starten. De gesprekken over het Sociaal Plan met de klankbordgroep, met daarin vier
huurders die als gesprekspartner vanuit de bewoners optreden, zĳn in volle gang.

Vraag en contact
Wĳ gaan ons de komende periode hard maken om alle vragen te beantwoorden. We maken
op korte termĳn een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden. Dit delen we met
alle huurders, zodat ook de mensen die niet aanwezig waren de antwoorden krĳgen. Als u
vragen heeft voor ons team stel ze vooral op: contact@vernieuwingpeperstraat.nl. Dan
nemen we die mee in de beantwoording.
Het is ook mogelĳk om onze website www.vernieuwingpeperstraat.nl te bezoeken, hier vindt
u veel informatie over de vernieuwing van de Peperstraat.
Zodra meer bekend is over de planning, de peildatum en het Sociaal Plan informeren we u
weer.
Contact herhuisvesting
De projectconsulenten herhuisvesting
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl
contact@vernieuwingpeperstraat.nl
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