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Succesvolle vervolgavond
woningbouw Kooistralocatie
Op donderdag 1 november 2018 heeft de gemeente Pekela een vervolgavond voor belangstellenden in de toekomstige nieuwbouw
appartementen aan de Kooistralocatie georganiseerd. De Kooistralocatie bevindt zich op de hoek van de Raadhuislaan en de
Feiko Clockstraat in Oude Pekela.
Wensen inventariseren
Alle belangstellenden waren uitgenodigd voor de vervolgavond om
onder andere op te halen welke wensen er zijn qua wonen. Is er
behoefte aan één of meerdere slaapkamers? Hoe groot wensen de
belangstellenden dat het appartement is? Deze informatie is
opgehaald door de projectleider.
Vervolgtraject
Tevens zijn de belangstellenden meegenomen in het vervolgtraject van de woningbouw aan de Kooistralocatie. Er wordt nu
gezocht naar een ontwikkelaar die geïnteresseerd is om op de
Kooistralocatie appartementen te bouwen. Naar verwachting start
de bouw dan in 2020.
Eerste informatieavond op 10 juli 2018
Op dinsdag 10 juli 2018 organiseerde de gemeente Pekela een
eerste informatieavond om de belangstelling te peilen onder de
inwoners. Toen kwamen er maar liefst tachtig personen op deze
avond in het gemeentehuis. Er zijn in totaal vijftig belangstellingsformulieren ingevuld. Een geweldige opkomst.
Projectplan Oude Pekela Centraal
Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. In 2018 is
de uitvoering van het projectplan Oude Pekela Centraal van start
gegaan. Een onderdeel van het plan is de woningbouw op de
Kooistralocatie.
Heeft u interesse?
Hebt u ook interesse in de nieuwbouw appartementen maar kon
u niet bij een informatieavond aanwezig zijn? U kunt een e-mail
sturen naar info@pekela.nl of telefonisch contact met ons opnemen.

Wonen op de mooiste
plek in het centrum
van Oude Pekela?

Pekela

Wilt u wonen op dé plek in Pekela? Nabij alle voorzieningen,
in een nieuw, duurzaam en karakteristiek gebouw dat recht doet
aan het Pekelder lint? Dit is uw kans! Vanuit het ontwikkelingsplan
Oude Pekela Centraal wordt de locatie op de
hoek Raadhuislaan/Feiko Clockstraat
ingevuld met woningbouw.
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Onthulling informatiebord
gevelverbetering centrum
Oude Pekela
Op vrijdag 7 december 2018 onthulden wethouder Hennie Hemmes
namens de gemeente Pekela en gedeputeerde Eelco Eikenaar het
informatiebord in het centrum van Oude Pekela. Het bord staat op
de hoek van de Raadhuislaan en de Feiko Clockstraat. Met de
onthulling werd een startschot gegeven aan de uitvoering van de
gevelverbetering van winkelpanden in winkelcentrum De Helling.
Gevelverbetering winkelcentrum De Helling
Eén van de deelprojecten in het ontwikkelingsplan Oude Pekela
Centraal is het verbeteren van de gevels aan de zuidoosthoek van
winkelcentrum De Helling (de voormalige Zeemanlocatie). Met de
gevelverbetering wordt de aantrekkelijkheid vergroot voor nieuwe
ondernemers om zich te vestigen en te ondernemen in het
centrum van Oude Pekela. Daarnaast krijgt het aangrenzende plein
een nieuwe impuls.
Rondje langs de lokale ondernemers
Na de onthulling van het informatiebord liepen wethouder Hennie
Hemmes en gedeputeerde Eelco Eikenaar nog een rondje door
winkelcentrum De Helling en spraken met een aantal lokale
ondernemers over de ontwikkelingen in het centrum.

Ondertekening bijdrage in
de kosten verhuizing Action
Op woensdag 10 oktober 2018 heeft de heer Brand namens
winkelcentrum De Helling en burgemeester Jaap Kuin namens de
gemeente Pekela een afspraak ondertekend over de bijdrage van
de kosten voor aankoop van het pand aan de Feiko Clockstraat
92 in Oude Pekela. Met de aankoop van het pand is de verhuizing
van de Action naar winkelcentrum De Helling mede mogelijk
gemaakt.
Projectplan Oude Pekela Centraal
In het kader van de uitvoering van het projectplan Oude Pekela
Centraal werkt de gemeente Pekela samen, met onder andere de
heer Brand, aan het vergroten van de leefbaarheid in het centrum
van Oude Pekela. Deze ontwikkeling richt zich op het concentreren
van de winkels in het centrum van het dorp en het verminderen
van het totaalaantal vierkante meters aan winkeloppervlak.
Feiko Clockstraat 92
Het pand aan de Feiko Clockstraat 92 in Oude Pekela wordt zo
snel mogelijk gesloopt. Daarna zal er gekeken worden een
gewenste invulling is van deze locatie.

Deelprojecten,
projectleiders en
klankbordgroepen
Het afgelopen jaar zijn vier deelprojecten van start gegaan. Dit na
het vaststellen van het ontwikkelingsplan Oude Pekela Centraal
door de gemeenteraad van Pekela op dinsdag 30 januari 2018. De
deelprojecten kennen allemaal een projectleider. Hebt u een vraag
of opmerkingen over een deelproject? U kunt de projectleiders
bereiken via 0597-617 555.
Deelproject

Projectleider

Aanpak gevels De Helling (en sloop kelder)

Henk Woldhuis

Herinrichting openbare ruimte

Barth Bouchier

Economische initiatieven stimuleren

Astrid Wijninga

Ontwikkeling woningbouwprogramma

Agnes Roeters

Leden klankbordgroepen
Voor de deelprojecten hebben wij een klankbordgroep in het leven
geroepen. Deze personen denken inhoudelijk mee en zetten daarbij het algemeen belang voorop: ‘Wat is goed voor het centrum
van Oude Pekela?’. Daarnaast zijn zij het aanspreekpunt voor de
bewoners, ondernemers en de gemeente Pekela.
Klankbordgroep leden deelproject herinrichting openbare ruimte
mevrouw E. Zuur
mevrouw P. Brokschmidt
mevrouw R. Norder
de heer J. Zwinderman
Mevrouw R. Norder
mevrouw J. Hogenbirk
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