Update juli 2020
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomer. In deze
nieuwsbrief – voor de huurders van de Peperstraat
– leest u meer informatie over de stand van zaken
rond de huisbezoeken, de besluitvorming en de
spreekuren.

Huisbezoek fase 1
We zĳn gestart met de huisbezoeken van de huurders uit fase 1. In de huisbezoeken gaan
we in op uw woonsituatie en leggen we uit hoe de herhuisvesting in zĳn werk gaat. We
beantwoorden alle vragen die u heeft. We houden bĳ de bezoeken rekening met de 1,5
meter richtlĳnen.
Van enkele bewoners hebben wĳ niet de juiste contactgegevens in bezit. Deze bewoners
ontvangen van de projectconsulenten een brief met hierin een datum en tĳd voor het
huisbezoek. Indien het u niet schikt vragen wĳ u dit van tevoren door te geven via onderstaande contactgegevens. De projectconsulenten nemen dan contact met u op voor een
nieuwe afspraak. De bewoners waar we wel een telefoonnummer van hebben, bellen we
voor het maken van een afspraak.

Proces - Besluitvorming gemeente
De eerstvolgende stap in het proces is dat de
gemeente Zaanstad een besluit neemt over de
haalbaarheid van de plannen. De planning is
dat de bespreking van het haalbaarheidsbesluit na de zomer op de agenda staat van de
gemeenteraad. Als het besluit is genomen,
informeren wĳ u over het vervolgproces.
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Nieuwbouwplan
Het nieuwbouwplan dat we het in het najaar van 2019 hebben gepresenteerd, is op sommige
onderdelen aangepast. Zo is er een parkeergarage opgenomen in het plan net als de mogelĳke komst van een hotel. Deze aanpassingen wilden we presenteren op de informatieavond
eind januari. De presentatie van het nieuwbouwplan is op die bĳeenkomst eind januari jl. niet
doorgegaan. Voor die huurders die willen weten hoe het nieuwbouwplan eruit ziet, organiseren we graag na de zomer een presentatie.

Spreekuren fase 2
We kunnen ons voorstellen dat ook de bewoners van de tweede fase vragen hebben over de
vernieuwing. De projectconsulenten gaan door met spreekuren op afspraak. Wanneer u een
projectconsulent persoonlĳk wilt spreken kunt u bellen of mailen. Er wordt dan samen met u
een afspraak gemaakt op een moment dat u uitkomt. De contactgegevens vindt u onder deze
nieuwsbrief. Tĳdens de spreekuren worden de coronamaatregelen in acht genomen. Meer
informatie hierover krĳgt u van de projectconsulenten.

Vraag en contact
Contact algemeen
Voor algemene vragen over het project
E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl
Contact herhuisvesting
De projectconsulenten herhuisvesting
Telefoon: 06 -17 90 16 04
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl
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