Nieuwsbrief 3

veur&deur
Pekel!
Ideeënmarkt geslaagd!
Op 22 april 2017 werd de ideeënmarkt georganiseerd in winkelcentrum
De Helling. Tijdens deze markt konden inwoners, ondernemers
en andere belangstellenden de aangeleverde ideeën van
anderen bekijken en zelf nog ideeën aandragen voor het
ontwikkelplan centrum Oude Pekela. Zaterdag 22 april was
de deadline voor het aandragen van ideeën.
Wethouder Hennie Hemmes: “Er waren veel mensen.
Mooi om te zien dat mensen zich betrokken voelen.
Daar doen we het voor”.

Volgende bijeenkomst is Prijsuitreiking
op maandag 26 juni 2017
Parkeren Dokhuis

We hebben een prijsuitreiking aangekondigd. Daar komen we in de volgende nieuwsbrief op terug! De jury is op dit moment druk in beraad.

Sinds februari 2017 zijn er allerlei ideeën verzameld door de gemeente. Deze ideeën
zijn ondergebracht in meerdere rubrieken. Op maandag 26 juni 2017 worden de
ideeën in 3 verschillende modellen aan het publiek gepresenteerd. U kunt als publiek
aangeven wat u het belangrijkste vindt als het gaat om de verschillende onderdelen
en de totale sfeer. Uiteindelijk presenteren we in oktober wat het eindresultaat zal
zijn. Wilt u live mee praten en denken? U bent van harte uitgenodigd voor de 26ste!

Datum: 26 juni 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: De Binding, Sportlaan 4

Het parkeren voor Het Dokhuis bleek een heikel punt. Dit kwam ook naar voren
tijdens de eerste bijeenkomst in februari. Ondertussen is er een blauwe zone aangelegd. Wethouder Jaap van Mannekes licht toe: “Deze oplossing is tijdelijk. De
‘blauwe-zone maatregel’ is de snelste manier om tot een beter resultaat te komen.
We monitoren nu eerst de effecten en bekijken dan of er meer maatregelen nodig
zijn én of deze passen in het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal”.
In de blauwe parkeerzone mag je max. een uur parkeren en parkeren mag alléén in
de parkeervakken.

Pinautomaat
Binnenkort wordt het voormalige ABN- gebouw gesloopt. Dit betekent dat de
pinautomaat op deze plek verdwijnt. Stedenbouwkundige Rob Oost: “Er is een
nieuwe locatie gevonden. De pinbox wordt voorlopig geplaatst naast het gemeentehuis, tegenover Het Dokhuis. De definitieve locatie wordt meegenomen in het
ontwikkelingsplan.”

Sloop panden
De panden in het gebied Oude Pekela Centraal die nog worden gesloopt, zijn het
voormalige ABNgebouw, het winkelpand van Kooistra, de kapperzaak en het oude
deel van De Helling (waar eerder de Action, de bibliotheek en Scapino zaten). Het
overdekte deel vanaf de hoofdingang Raadhuislaan blijft overeind. In juli zullen de
eerste sloopwerkzaamheden starten rondom deze gebouwen.
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Ideeën expositie
In de centrale hal in het gemeentehuis worden de ideeën van veur&deurPekel!
geëxposeerd. Benieuwd? Kom dan vooral een kijkje nemen!

