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        VERNIEUWING PEPERSTRAAT 

 

 

 

  Update augustus 2022  

 

  

  

 
  

  

 
  

  

8 september informatiebijeenkomst  
  

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 8 september om 19.00 

uur over de toelichting op de besluitvorming voor de plannen van de Peperstraat. 

 

In de tweede helft van dit jaar worden naar verwachting de omgevingsvergunning en het 

bestemmingsplan door de gemeente behandeld en vastgesteld. Vanuit het Peperstraatoverleg is 

gevraagd of de gemeente over deze procedures een toelichting kan geven waarbij ook aangegeven 

wordt op welke manier door de betrokkenen zienswijzen en bezwaar ingediend kunnen worden. 

 

De informatiebijeenkomst gaat niet in op de inhoud van de vergunning en het bestemmingsplan. 

Daar wordt een bijeenkomst over georganiseerd wanneer bekend is dat de plannen door het 

college behandeld worden. De bijeenkomst van 8 september gaat alleen over het proces. Er is ook 

ruim de tijd voor het stellen van vragen aan de bestemmingsplanjurist van de gemeente Zaanstad. 

We delen de presentatie na afloop op de website. 

  

Donderdag 8 september: Vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur 

Locatie: Informatiecentrum Peperstraat 7 

  

Deelnemen is eenvoudig 

Voor de organisatie is het fijn om te weten of u erbij bent. Kunt u ons laten weten of u erbij bent 

via contact@vernieuwingpeperstraat.nl? Als u de locatie met rolstoel/rollator bezoekt, dan ook 

graag een bericht. Dan maken we een afspraak om u te ontvangen via een aparte entree.   

  

 

   
  

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de 

ontwikkelingen in het project Vernieuwing Peperstraat. 

We blikken vooruit op een bewonerspanel en geven 

informatie over de brochure en nieuwe factsheets 
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Informatiebrochure, een groene nieuwe Peperstraat 
  

Als terugkoppeling op de verschillende bewonerspanels en als samenvatting van het plan, hebben 

we een informatiebrochure gemaakt. Hierin vertellen we over het definitieve ontwerp van fase 1 

(architectuur en programma) en over het project in zijn geheel (thema’s als parkeren en 

duurzaamheid).  

 

Bekijk de brochure digitaal via www.vernieuwingpeperstraat.nl/hetplan en kijk bij downloads. 

  

   

  

Factsheets woningaanbod 
  

Op de website zijn nieuwe factsheets geplaatst met daarin cijfers over het aanbod van sociale 

huurwoningen en vrije sectorhuurwoningen. 

 

Bekijk de factsheet vrije sector huurwoningen Zaanstad 2021 en de factsheet sociale 

huurwoningen Zaanstad apr/jun 2022 via www.vernieuwingpeperstraat.nl/voorhuurders en 

kijk bij downloads ‘Overzicht van het aanbod’. 

 

 
  

Vraag en contact  

 

De zomer is voorbij, dat betekent dat de projectconsulenten nu weer dagelijks te bereiken zijn. 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  Contact herhuisvesting  

  

 

 

Voor algemene vragen over het project: 

contact@vernieuwingpeperstraat.nl  

E-mail projectconsulenten: 

peperstraat@opportunityvastgoed.nl  

Telefoon: 06-17 90 16 04 
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