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veur&deur
Pekel!
Action terug naar
winkelcentrum de Helling
Het filiaal van de Action keert terug naar winkelcentrum de
Helling in Oude Pekela. Wethouder Hennie Hemmes maakte
dit vrijdag 16 maart 2018 bekend namens het college van de
gemeente Pekela. De verwachting is dat in de herfst van dit jaar
de Action haar deuren opent in het winkelcentrum.

Inzaaien van Kooistra- locatie
Al een tijd is de Kooistralocatie (hoek Raadhuislaan en Feiko Clockstraat) omringd door hekken. Eind maart 2018 komt daar verandering in
en krijgt het stuk grond een tijdelijke invulling met gras! Samen zijn wij
druk bezig met de uitvoering van het plan Oude Pekela Centraal. Omdat
er veel tijd nodig is voor de voorbereiding, ca. 1 tot 2 jaar, geven wij de
locatie een tijdelijke invulling. Op deze manier ziet het er toch netjes
en verzorgd uit.
Hekken
De locatie staat nu in de hekken omdat de grond niet egaal is en niet
geschikt om over te lopen. Wij willen graag dat het centrum er netjes bij
staat en gaan daarom de grond egaliseren en inzaaien met gras.
Bouw
In het ontwikkelplan Oude Pekela Centraal is opgenomen dat we de
locatie graag invullen met woningen. De komende maanden gaan wij
een verkenning doen naar belangstelling van potentiële toekomstige
bewoners om tot een definitieve invulling te komen. Mocht u belangstelling hebben, dan horen wij dit graag.

(v.l.n.r.: wethouder van Mannekes, dhr. van der Es (Action), wethouder Hemmes
en dhr. Brand (eigenaar de Helling)

Oude Pekela Centraal
Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. Het wordt
voor en door Pekelders ingericht. De terugkeer van de Action naar de
Helling is hier een onderdeel van het plan Oude Pekela Centraal. De
Action zit nu nog gevestigd aan de Feiko Clockstraat in OudePekela.
Op deze locatie worden in de toekomst woningen gebouwd.
Grote aankoop
De gemeente Pekela heeft het pand aan de Feiko Clockstraat, waar
de Action nu gevestigd is, gekocht. Door deze grote aankoop is er in
totaal aan 4000m2 minder leegstaande winkelruimte in Pekela.
Het centrum van Pekela wordt hierdoor compact en heeft geen kans
op verpaupering. Deze visie wordt uitgewerkt in het centrumplan
Oude Pekela Centraal.
Mooie ontwikkeling
Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het is een mooie ontwikkeling en
een prima invulling voor de leegstaande panden in de Helling.
Er ontstaat op deze manier meer loop in het winkelcentrum en daar
gaan de gevestigde ondernemers ook van profiteren.’’

IDN uitgevers en Drukmaar
zijn verhuisd
IDN uitgevers en Drukmaar zijn binnen Pekela verhuisd! IDN en
Drukmaar eerst gevestigd aan de Burgemeester van Weringstraat,
zijn nu gevestigd aan de Raadhuislaan 19 in Oude Pekela. Waarom
juist op deze locatie Pekela? Eigenaar Harrie Tieks legt het uit:
Jullie hebben er met IDN voor gekozen om te verhuizen naar het centrum
van Oude Pekela. Waarom?
‘’Wij willen graag zichtbaarder zijn voor de Pekelders. De nieuwe locatie,
en de ontwikkeling van het centrum is voor ons een ideale combinatie.’’
Wat vinden jullie van de ontwikkeling van het centrumgebied?
‘’Goed! Pekela is aan het moderniseren, dat is altijd goed. Wat mij
betreft had dit al veel eerder mogen gebeuren. Pekela is een mooi dorp
en ik ben heel blij dat het centrum en de Helling weer een nieuw leven
krijgen.’’
Jullie zijn zelf ook aan het moderniseren en uitbreiden. Waarin?
‘’Zeker. Wij willen klanten nog beter bedienen. IDN uitgevers geeft uitgaven uit zoals de huis-aan-huiskrant Kop d’r Veur, de Jaarmarktkrant en
diverse andere titels. Daarnaast levert Drukmaar nu verschillende drukwerkzaamheden aan bedrijf en particulier. Binnenkort wordt hier een
print- en copyshop aan toegevoegd. De printers in de Helling staan er
niet meer. Men kan binnenkort bij ons komen printen en/of kopiëren.‘’

