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veur&deur
Pekel!
Bijeenkomst 40-minners
Tijdens de derde participatiebijeenkomst op 26 juni j.l. werd enigszins de input gemist van de 40-minners.
Op woensdag 20 september was daarom een extra bijeenkomst voor deze doelgroep. Inwoners van 40 jaar of jonger
konden zich voor deze extra bijeenkomst opgeven.
Interactieve en productieve avond
De avond was interactief en productief. Het gezelschap bestond uit circa 15 personen, maar juist daardoor kon er goed worden doorgepraat
over de verschillende scenario’s. Het was opvallend dat de input van de 40-minners niet veel verschilde van de input van de 60-plussers
als het gaat om het bouwen van woningen. Het mag alleen wel vernieuwend en we hoeven het niet rustig aan te doen. Ook vonden de
40-minners ‘gezelligheid’ belangrijk en zien dit graag nadrukkelijk terug in het concept-ontwikkelingsplan: een terrasje of een restaurant
waar je heerlijk kunt zitten en een hapje eten. En maak vooral gebruik van het Pekelder Diep. Het is er. Zorg ervoor dat vaarrecreanten het
aantrekkelijk vinden om aan te meren.
Het Praathuis
Bovendien kwam nog specifiek Het Praathuis aan de orde. Bart Nieboer (15 jaar) heeft de wens om een praathuis te creëren voor de
jongeren van Oude Pekela, maar waar ouderen ook terechtkunnen. Het huidige Praathuis wordt volgens hem niet meer gebruikt zoals ooit
was bedoeld. Het Praathuis aan de Feiko Clockstraat is ooit gebouwd voor senioren, zodat zij konden genieten van de voorbijvarende
schepen en boten. Tijdens de bijeenkomst werd bevestigd dat hier inderdaad iets aan gedaan moet worden en dat we dit verder gaan
uitdenken.

Tijdelijke invulling ‘lege
plekken’ in centrum

Prijsuitreiking
veur&deurPekel!

In het centrumgebied zijn al meerdere lege plekken ontstaan door de sloop van
meerdere panden. De Rabobank aan de Raadhuislaan is ondertussen ook gesloopt
en de ‘witte doos’ staat nog op de sloopagenda. Vanaf het park is momenteel een
directe doorkijk te zien naar de Wedderklap. Het gebied blijft niet leeg, maar wordt
tijdelijk ingevuld. Wethouder Hennie Hemmes: “We gaan dit deel voor 2018 inzaaien
met gras en er komen bankjes te staan. Zodra het uitvoeringsprogramma start, gaan
we het definitief invullen. De definitieve invulling kan nog wel enige tijd duren. De
kaders zijn bepaald, maar voor de concrete invulling willen we ook weer de direct
aanwonenden betrekken”.

Sinds begin dit jaar konden participanten ideeën en suggesties aanleveren voor het
centrumgebied. Op woensdagmiddag 27 september 2017 reikte wethouder Hennie
Hemmes een prijs uit aan de winnaars van 1. de beste inzending én 2. de meest
creatieve inzending. De happening vond plaats in het gemeentehuis. De winnaars
zijn Astrid de Boer, Inge Dekker en Dick ten Cate. De twee laatstgenoemden leverden
gezamenlijk meerdere ideeën aan. De gemeente blijft graag in gesprek met Inge
Dekker en Dick ten Cate over de sociale, economische en culturele initiatieven die zij
voorstellen en de manier waarop partijen elkaar kunnen vinden in het vervolgtraject.
Astrid de Boer stuurde ook een gevarieerd aantal ideeën in met een nadruk op de
ruimtelijke en fysieke kant. De Boer is getogen in Pekela en studeert momenteel
Ruimtelijke planning aan de universiteit in Wageningen en woont in Delft.
Elementen uit haar ‘ontwerp’ waren bijvoorbeeld: de grote groene en recreatieve
ruimte aan het Pekelder Hoofddiep, het ‘Pekel Aa’tje’ dat vanaf de parkvijver naar
het Pekelder Hoofddiep loopt en een aantal monumentale sterlocaties voor culturele
kwaliteit op diverse locaties in het centrum. Vooral opvallend in het voorstel is de
frisse tekening van het totaalkaartbeeld en enkele detailuitwerkingen van een
ontmoetingsplek en de mogelijke presentatie van de historie van Pekela.

Ontwikkelingsplan Oude
Pekela Centraal. Geef uw
mening op 16 oktober!
Op maandag 16 oktober is het zover. Dan wordt de vierde grote participatiebijeenkomst gehouden en ligt het concept- ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal ter
bespreking. Dit concept-plan gaat bepalen wat er de komende jaren in het
centrumgebied van Oude Pekela gerealiseerd wordt. Op 12 december wordt het
voorstel voorgelegd aan het gemeentebestuur tijdens de informatieve raadsvergadering. Begin 2018 vindt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad
plaats. Wilt u uw mening geven over het concept-plan voordat het aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd op 12 december? Kom dan ook naar De Binding op
16 oktober om 19.30 uur en praat mee!
In beeld!
We nemen je maandag 16 oktober mee
in woord, maar ook in beeld!
Ben jij benieuwd naar het nieuwe
centrumgebied van Oude Pekela in VR
(virtual reality)?

Kom dan vooral langs!
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