Nieuwsbrief 8

veur&deur
Pekel!
Succesvolle
inloopavond
woningbouw
Kooistralocatie
Op dinsdag 10 juli 2018 organiseerde de gemeente
Pekela een inloopavond voor belangstellenden in
de toekomstige nieuwbouw appartementen aan de
Kooistralocatie. De Kooistralocatie bevindt zich op
de hoek van de Raadhuislaan en de Feiko Clockstraat
in Oude Pekela.

Wonen op de mooiste
plek in het centrum
van Oude Pekela?
Wilt u wonen op dé plek in Pekela? Nabij alle voorzieningen,
in een nieuw, duurzaam en karakteristiek gebouw dat recht doet
aan het Pekelder lint? Dit is uw kans! Vanuit het ontwikkelingsplan
Oude Pekela Centraal wordt de locatie op de
hoek Raadhuislaan/Feiko Clockstraat
ingevuld met woningbouw.

Veel belangstelling
De avond werd georganiseerd om de belangstelling
te peilen onder de inwoners. Maar liefst 80 personen
kwamen op deze avond in het gemeentehuis.
In totaal zijn er 50 belangstellingsformulieren ingevuld.
Een fantastische opkomst.
Wethouder Hemmes: ‘’ Op dit moment is er voor deze
doelgroep geen geschikte woning in Pekela. Graag
willen wij de pekelders in onze gemeente houden en
kunnen hun op deze manier iets bieden. De belangstelling is groot gezien de opkomst’’.
Toekomstige bouw
De gemeente Pekela gaat de wensen van de belangstellenden inventariseren. Vervolgens wordt er een
plan gemaakt. Hoe groot de appartementen worden,
of het koop of huur betreft en de uitstraling van het
complex wordt allemaal samen met de belangstellenden bepaald.
Hebt u interesse?
Heeft u ook interesse in de nieuwbouw appartementen
maar kon u 10 juli 2018 niet aanwezig zijn? U kunt een
e-mail sturen naar info@pekela.nl of telefonisch
contact met ons opnemen.
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Maximaal 20 appartementen
Mogelijkheid tot bepalen eigen woonoppervlakte
Indicatie VON-prijs € 175.000 - € 225.000
Prijscategorie huur € 800 - € 900
Maximaal drie bouwlagen
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PekelaEen prima plek!

Bakkerij Riedstra
is verhuisd
Bakkerij Riedstra is verhuisd binnen winkelcentrum De Helling.
Op donderdag 21 juni 2018 is de bakkerij op de nieuwe locatie
geopend. Riedstra is verhuisd vanwege de komst van de Action
naar De Helling dit najaar. Eigenaar de heer Riedstra vertelt:
Op 21 juni 2018 is de nieuwe zaak geopend. Hoe is de verhuizing
verlopen?
‘’Goed. De verhuizing heeft ongeveer drie/vier weken geduurd en is
voorspoedig verlopen. De winkel is praktischer ingericht en de
gevel heeft een modernere uitstraling gekregen.’’
U bent verhuisd vanwege de komst van de Action naar
De Helling. Een logische zet?
‘’Ja, dat denk ik wel. De verhuizing is in goed overleg tot stand
gekomen. Ik ben er van overtuigd dat wij er als ondernemers
samen voor moeten zorgen dat er een mooi centrum in Pekela is.
De komst van de Action zal een versterking zijn.’’
Jullie hebben een mooie plek. Zijn jullie nu zichtbaarder
geworden?
‘’Absoluut, dat horen we veel terug van onze klanten. Allemaal
positieve reacties. We hebben een mooie zaak, op een goede plek
en kunnen Pekela dagelijks voorzien van vers brood.’’

Deelprojecten,
projectleiders en
klankbordgroepen
De afgelopen periode zijn er vier deelprojecten van start gegaan.
Dit na het vaststellen van het ontwikkelingsplan Oude Pekela
Centraal door de gemeenteraad van Pekela op dinsdag 30 januari
2018. De deelprojecten kennen allemaal een projectleider.
Hebt u een vraag of opmerkingen over een deelproject? U kunt
de projectleiders bereiken via 0597-617 555.
Deelproject

Projectleider

Aanpak gevels De Helling (en sloop kelder)

Henk Woldhuis

Herinrichting openbare ruimte

Barth Bouchier

Economische initiatieven stimuleren

Astrid Wijninga

Ontwikkeling woningbouwprogramma

Agnes Roeters

Leden klankbordgroepen
Voor de deelprojecten hebben wij klankbordgroepen in het leven
geroepen. Deze personen denken inhoudelijk mee en zetten daarbij het algemeen belang voorop: ‘Wat is goed voor het centrum
van Oude Pekela?’. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor de
bewoners, ondernemers en de gemeente Pekela.
Klankbordgroep leden deelproject herinrichting openbare ruimte
mevrouw E. Zuur

de heer B. de Groot

mevrouw P. Brokschmidt

mevrouw R. Norder

de heer J. Zwinderman

mevrouw J. Hogenbirk
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