Zaanstad/Amsterdam, dinsdag 30 november 2021
Onderwerp: informatiepakket herhuisvesting fase 1
Beste bewoner(s),
Afgelopen vrijdag heeft u van ons bericht ontvangen dat de gemeenteraad van Zaanstad
heeft ingestemd met de vernieuwing van de Peperstraat. En dat de herhuisvesting van
start gaat.
Belangrijke informatie in dit informatiepakket
In deze envelop zit belangrijke informatie over het herhuisvestingstraject:




Brief over hoe u de stadsvernieuwingsurgentie aanvraagt, namens de Gemeente
Zaanstad
Brief met informatie over de herhuisvesting en toelichting op het proces, namens
uw verhuurder
Een aantal belangrijke documenten:
- Stappenplan Sociaal Plan
- Kennismaking projectconsulenten
- Tijdslijn herhuisvesting fase 1
- Toelichting coronamaatregelen

Informatiebijeenkomst in het nieuwe jaar
Als bewoner van de panden bent u misschien ook nieuwsgierig naar de plannen voor de
Peperstraat. Of juist om te bepalen of u zou willen terugkeren in de nieuwe straat. Of u
heeft (algemene) vragen over het project.
Begin januari nodigen wij – gemeente Zaanstad en Opportunity Vastgoed - u als huurder
van de Peperstraat graag uit voor een informatiemoment. Noteer alvast dinsdagavond 18 of
donderdagavond 20 januari 2022 in uw agenda! U ontvangt ongeveer een week van tevoren
een uitnodiging met meer informatie.
Rolverdeling gemeente en Opportunity Vastgoed
De gemeente Zaanstad en uw verhuurder Opportunity Vastgoed sturen u gezamenlijk deze
brief, zodat u alle informatie overzichtelijk op een rij hebt. Onder elke brief over het
project Vernieuwing Peperstraat leest u wie de afzender is.

Binnen dit project hebben we elk onze eigen verantwoordelijkheid en rol:
 De gemeente heeft verschillende wettelijke taken en wil ervoor zorgen dat de
bewoners zich voldoende betrokken voelen.
 Opportunity Vastgoed gaat u begeleiden in de herhuisvesting, bij het zoeken van
een nieuwe woning en u ondersteunen als u dat nodig heeft of behoefte aan is.
Vragen, neem gerust contact op
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectconsulenten van Opportunity
Vastgoed via e-mail peperstraat@opportunityvastgoed.nl of per telefoon 06-17 90 16 04.
Wij helpen u graag.
Ook kunt u terecht bij de gemeente Zaanstad voor uw vragen of eventuele zorgen. De
gemeente Zaanstad is bereikbaar via MAAKCentrumOost@zaanstad.nl of via 06-50 19 45 07.
Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Zaanstad

Namens verhuurder Opportunity Vastgoed
(voorheen Accres Real Estate)

