VERNIEUWING
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Update maart 2021

Op dit moment is er nog geen datum voor besluitvorming bekend. In de nieuwsbrief leest u meer informatie
over de kaderafspraken, de verhuiskostenvergoeding
2021 en over de omgang met persoonsgegevens.

Kaderafspraken
De zes woningbouwcorporaties in de Zaanstreek hebben nieuwe Kaderafspraken voor
renovatie en nieuwbouw opgesteld. Deze afspraken gelden vanaf 1 januari 2021.
De nieuwe afspraken omvatten geen wĳzigingen die van invloed zĳn op het Sociaal Plan van
fase 1, zoals reeds gedeeld.

Verhuiskostenvergoeding 2021
Vanaf 28 februari 2021 is de wettelĳke verhuiskostenvergoeding door de overheid
opnieuw vastgesteld. De wettelĳke verhuiskostenvergoeding is nu € 6.334,00.
Vorig jaar werd de wettelĳke vergoeding door de Zaanse corporaties geïndexeerd naar €
6.440,35. Dit jaar wordt deze verhuiskostenvergoeding niet geïndexeerd. Accres Real Estate
houdt daarom de verhuiskostenvergoeding van € 6.440,35 met prĳspeil 1 maart 2021 aan.
Sinds 1 november 2019 betaalt Accres Real Estate de verhuiskostenvergoeding aan alle
huurders met een 'huurovereenkomst voor onbepaalde tĳd' die naar een andere woning
verhuizen. Bekĳk het stappenplan voor het ontvangen van de verhuiskostenvergoeding op
www.vernieuwingpeperstraat.nl.

Factsheet WoningNet
Op de website www.vernieuwingpeperstraat.nl is de nieuwe factsheet van WoningNet in te
zien.
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Hierin staat een overzicht van het aanbod sociale
huurwoningen in het jaar 2020 in Zaanstad. Ook
is inzichtelĳk gemaakt hoeveel kamers een
woning (binnen een straal van 2 km van de Peperstraat) heeft die werd aangeboden.
De factsheet van Rooftrack hopen wĳ op korte
termĳn ook te kunnen verstrekken. Hierin volgt
een overzicht van het aanbod vrĳe sectorwoningen in het jaar 2020 in Zaanstad.

Omgang persoonsgegevens
Een aantal bewoners heeft vragen gesteld over hoe Accres Real Estate met persoonsgegevens van woninghuurders omgaat.
Tĳdens de huisbezoeken hebben huurders samen met de projectconsulenten een vragenlĳst
ingevuld. Toen is ook toegelicht waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld, en
hoe hiermee wordt omgegaan. De ingevulde vragenlĳsten zĳn na het huisbezoek gedeeld
met de huurder.
In het document 'vraag en antwoord huisbezoeken', is ook ingegaan op wie de informatie
ontvangt. Aanvullend hierop hebben wĳ nu een privacyverklaring op de website geplaatst,
zodat duidelĳk is hoe vanaf toen en in de toekomst met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met de projectconsulenten via
onderstaande contactgegevens.

Vraag en contact
Bĳ vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief of andere vragen over uw situatie, kunt u
contact opnemen met de projectconsulenten door te bellen, SMS’en of een Whatsapp-bericht te sturen.
Contact algemeen
Voor algemene vragen over het project
E-mail: contact@vernieuwingpeperstraat.nl
Contact herhuisvesting
De projectconsulenten herhuisvesting
E-mail: peperstraat@accresrealestate.nl
Telefoon: 06-17 90 16 04
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