Nieuwsbrief 4

veur&deur
Pekel!
We komen steeds dichterbij
hét gezicht van Oude Pekela!
Op maandag 26 juni 2017 was de derde participatiebijeenkomst in het kader van het ontwikkelingsplan Oude Pekela
centraal. Op deze maandagavond zijn 3 denkmodellen besproken. Het was een interactieve en productieve avond.
Via stemming konden de inwoners aangeven welke voorkeur zij gaven aan de elementen binnen de denkmodellen.
De peilingen hebben veel input gegeven voor het opstellen van het concept-ontwikkelingsplan. Een aantal eerste
voorzichtige conclusies (nog niet volledig) die we kunnen trekken na de peilingen:
1)

De mensen in de zaal hadden geen sterke voorkeur voor één bepaald model. Voor de diverse deelgebieden werd een gevarieerde
voorkeur voor de oplossingen in de verschillende modellen uitgesproken. Het concept ontwikkelingsplan zal daarmee een goed
afgewogen combinatie van de diverse voorstellen moeten gaan bevatten.

2) Goede medische en winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor het centrum van Oude Pekela. Een aantrekkelijk centrum wordt
voor een flink deel bepaald door het concentreren van gevarieerde voorzieningen, een breed aanbod en een goede bereikbaarheid,
waaronder ruime parkeermogelijkheden.
3) Het park wordt niet ingrijpend veranderd maar op enkele punten aantrekkelijker gemaakt voor mensen met kinderen en jongeren.
Het stimuleren van meer recreatieve mogelijkheden, bewegen en duurzaamheid zal onderdeel moeten gaan uitmaken van het nieuwe
hart en gezicht van Oude Pekela.
Wethouder Hennie Hemmes: “We hebben door de stemming een nog beter beeld gekregen van hoe het gezicht van Oude Pekela er straks
uit moet gaan zien. Op de website staan de denkmodellen weergegeven samen met een toelichting. Ook zijn de denkmodellen te vinden
aan de raadhuislaan 7 en in het gemeentehuis. Wilt u hier nog op reageren? Laat dan vooral van u horen! Mail of bel de gemeente.
Oude Pekela centraal wordt immers ontwikkeld voor en door Pekelders”.

Presentatie
concept-ontwikkelingsplan
op 16 oktober 2017
Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden hebben input kunnen leveren
voor de nieuwe invulling van Oude Pekela centraal. Ook kan er nu nog gereageerd
worden op de 3 denkmodellen. Op maandag 16 oktober 2017 wordt het conceptontwikkelingsplan besproken. Dit wordt een belangrijke avond. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden zijn weer van harte welkom. Zet 16 oktober alvast
in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats in De Binding (Sportlaan 4) en start om
19.30 uur. Wethouder Hennie Hemmes: “Na het bespreken van het concept-plan
wordt een ‘definitief’ plan voorgelegd aan het college en de raad voor besluitvorming. Na de besluitvorming zijn dit de kaders waarin we Oude Pekela Centraal gaan
invullen. In 2018 en de jaren daarna zijn we hard aan de slag met de uitwerking en de
uitvoering van de deelprojecten uit het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal.”

Meer activiteit in de strip
Raadhuislaan
Met de strip bedoelen we de leegstaande winkelpanden aan de Raadhuislaan nummer 1 t/m 7, onder de maisonnettes. Myplacebook en De aanpakkers krijgen in ieder
geval voorlopig op deze plek een onderkomen.

Voorlopige planning
werkzaamheden
De sloopwerkzaamheden in het gebied Oude Pekela zijn in volle gang. We geven een
update en een vooruitblik op de voorlopige planning. Daarnaast krijgt de pinautomaat van ABN Amro een nieuwe voorlopige plek.
De kapperszaak op de hoek van de Feiko Clockstraat (van Delden), het gebouw waar
eerder de Chinees huisde en het winkelpand van Kooistra zijn ondertussen gesloopt.

Myplacebook
Samen met (jonge) mensen uit de Veenkoloniën wil Myplacebook dit gebied
(inter)nationaal weer op de kaart zetten. Waarom? Omdat het Veenkoloniale
kanalenstelsel erg bijzonder is. Alle 4000 kanalen zijn gedigitaliseerd in een GIS-bestand; samen zijn ze meer dan 7000 kilometer lang - langer dan de Chinese muur!
Het grootste bevaarbare kanalenstelsel ter wereld. Zo bijzonder, dat verdient herwaardering en een plekje op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Myplacebook is op zoek
naar teamversterkers! Het gaat om mensen tussen de 18-30 jaar die op zoek zijn
naar een stage, een werkervaringsplek of een participatiebaan. Wil jij Myplacebook
helpen met digitaliseren, het verzamelen van verhalen en het bouwen van een website en apps? Via de partners van Myplacebook krijg je trainingen en cursussen! Zie
ook www.myplacebook.nl.

De Aanpakkers

Deel winkelcentrum De Helling
Wanneer het deel van De Helling wordt gesloopt is nog onbekend. Zodra hierover
meer bekend is, wordt dit o.a. via de nieuwsbrief gecommuniceerd. De ingang van
het winkelcentrum vanaf de Raadhuislaan is ondertussen gesloten. De Helling is
bereikbaar vanaf de zijde Jumbo en de Feiko Clockstraat.

ABN AMRO
In de week van 18 september 2017 is het ABN AMRObankgebouw aan de Raadhuislaan volgens planning gesloopt. In de week van 7 augustus 2017 is de nieuwe pinautomaat naast het gemeentehuis gebruiksklaar en kunnen ‘pinners’ hier terecht.

De Aanpakkers zijn de te vinden aan de Hendrik Westerstraat (‘Over de brug’). Op
deze plek is o.a. een tweedekanswinkel te vinden. Binnenkort zijn De Aanpakkers
ook te vinden aan de Raadhuislaan in Oude Pekela, aan de strip, op nummer 7. In de
winkel van De Aanpakkers kun je terecht voor reparaties van je spullen die nog te
goed zijn om weg te gooien, maar die je zelf niet weet te repareren. Opnieuw het
tweede kans-concept. Heb jij spullen die een reparatie verdienen? Je kunt rond de
zomer bij De Aanpakkers terecht.
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