Adres

Amsterdam, 17 juni 2021
Beste bewoner,
U heeft deze week een brief ontvangen van de Gemeente Zaanstad met uitleg over het
verschuiven van het haalbaarheidsbesluit.
Vertraging peildatum
Voordat de peildatum fase 1 door de gemeente kan worden afgegeven, moet door de
gemeenteraad een positief besluit zijn genomen. Vanaf de peildatum start het
herhuisvestingstraject en gelden de afspraken in het Sociaal Plan.
De gemeenteraad zou het besluit nog voor de zomer nemen. Dit blijkt niet
realiseerbaar, daarom is het besluitmoment verschoven. Wij vinden het erg
vervelend voor u en uw medebewoners dat vertraging optreedt.
Hoe nu verder?
Wij blijven graag op verschillende manieren in contact. Dit doen we door het versturen
van onze gebruikelijke (nieuws)brieven en door spreekuren voor u te organiseren.
Onze projectruimte aan de Peperstraat 83 is ingericht voor spreekuren. Heeft u vragen
of wilt u in gesprek over de herhuisvesting dan kunt u terecht bij de
projectconsulenten.
Spreekuren fase 1 en 2
De projectconsulenten zijn voor alle bewoners van de Peperstraat (fase 1 & fase 2)
beschikbaar om vragen te beantwoorden. Dat kan per e-mail of telefonisch. Voor
iedereen die behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, organiseren we spreekuren in
ons projectkantoor.
Waar:
Projectbureau aan de Peperstraat 83
Wanneer:
Woensdagochtend 30 juni en 7 juli tussen 8.30 en 12.30 uur
Aanmelden: Het is fijn als u de projectconsulenten kunt laten weten wanneer u komt,
maar spontaan binnenlopen mag ook.

Bereikbaarheid projectconsulenten
Bij vragen over de inhoud van deze brief of andere vragen over uw situatie, kunt u contact
opnemen met de projectconsulenten door te bellen, SMS’en of een Whatsapp-bericht te
sturen.
Telefoon: 06 – 17 90 16 04
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl.
Vanaf 26 juli tot en met 20 augustus zijn de projectconsulenten alleen per email
bereikbaar en krijgt u binnen 4 werkdagen antwoord. Daarna zijn zij weer dagelijks per
telefoon en email bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Vernieuwing Peperstraat

