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veur&deur
Pekel!
Laatste participatiebijeenkomst
Het is alweer even geleden, maar op maandag 16 oktober was het zover: de laatste participatiebijeenkomst. Tijdens deze vierde grote
bijeenkomst is het concept-ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal besproken samen met inwoners en andere belangstellenden.
Er is een filmpje laten zien van het nieuwe centrum en er was de gelegenheid om de Virtual Reality versie (VR) te bekijken. Het filmpje
en de VR, maar ook het concept-plan op papier, geven een beeld van hoe het centrumgebied eruit zou kunnen komen te zien. Het gaat
hier om de richtlijnen. Ook deze participatie-avond was weer geslaagd te noemen.
Filmpje
De video en het VR-filmpje zijn beiden terug te zien op: www.pekela.nl/veurendeurpekel.

Gedeputeerde en
wethouder hebben bankje
onthuld met bijzondere
spreuk
Op donderdag 14 december is de eerste tijdelijke invulling zichtbaar geworden van het centrumgebied. Gedeputeerde Eelco
Eikenaar en wethouder Hennie Hemmes hebben samen op deze
dag een bankje onthuld met een bijzondere tekst van een zeer
gewaardeerde Pekelder. Het gaat om de spreuk van Boer
Begeman.

”Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap”
Wethouder Hennie Hemmes: “Door de sloop van meerdere
panden is er ruimte gekomen voor het verder ontwikkelen van
de leefbaarheid in het centrum. Na een jaar in gesprek te zijn
geweest met Pekelders over het ontwikkelingsplan, kunnen we
een eerste resultaat laten zien van veur&deurPekel. Het is een
tijdelijke invulling, maar de eerste echte stap naar het nieuwe
gezicht van Oude Pekela”.

Hoe verder na de definitieve
besluitvorming?
Op dinsdagavond 30 januari 2018 staat het ontwikkelingsplan
Oude Pekela Centraal op de raadsagenda. De gemeenteraad
neemt dan een definitief besluit over het nieuwe gezicht van
het centrumgebied. Dit betekent dat de kaders voor het
centrumgebied worden vastgesteld. De definitieve inhoudelijke
invulling gebeurt daarna en gefaseerd; in zogenaamde deelprojecten.
De gemeenteraad heeft op 12 december nog kunnen reageren
op het concept-ontwikkelingsplan tijdens de informatieve
raadsvergadering.
Meerjarig plan
Het ontwikkelingsplan is een meerjarig plan dat gefaseerd uitgevoerd wordt. De voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden hebben een doorlooptijd van circa 2-3 jaar. Er worden in
2018 trajecten gestart waar bewoners en ondernemers nauw bij
worden betrokken. Dit geldt ook voor de herontwikkeling van de
hoek Raadhuislaan/Feiko Clockstraat.
Participatie
In de eerste fase zullen er meerdere werkgroepen worden gestart.
Inwoners van Pekela worden benaderd om mee te denken en te
participeren, zodat het centrumgebied van, veur én deur Pekel
blijft!
Tijdelijke inrichting
Aangezien niet alle projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd en
afgerond, is er op diverse plekken gekozen voor een tijdelijke inrichting. Door een tijdelijke inrichting is het bijvoorbeeld niet
nodig dat er hekwerk om een gebied blijft staan. De tijdelijke invulling wordt gedaan door o.a. het planten van bomen, bloemen
en/of struiken. Deze zijn ook makkelijk weer te verplaatsen.

Het bankje komt op de plek van het voormalige ABN bankgebouw. Een plek die, zoals het concept ontwikkelingsplan laat
zien, uiteindelijk weer bebouwd zal worden. Misschien wel met
de ‘koffieboot’. De contouren hiervan zijn momenteel te zien.
“We zien op deze plek een mooie link met een spreuk van Geert
Begeman.” In totaal zijn er twee bankjes geplaatst op de
‘koffieboot-plek’.

De projectgroep
Veur&deurpekel!
wenst iedereen
fijne feestdagen
en een
voorspoedig
nieuwjaar!

