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en sociale initiatieven
  van inwoners stimuleren 
en mogelijk maken
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten

Ruimte om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
en ambities

Goed bereikbaar centrum voor auto, fiets, voetganger en OV
Oplaadpunten voor E cars en bikes
Gevarieerde voorzieningen en aanleidingen voor actieve en passieve recreatie  voor 
jong en oud
Meer groen en blauw voor een betere leefbaarheid

Toewerken naar CO2 neutraal centrum door hergebruik van materialen, duur-
zame energie en regionale producten
Evenementen voor dynamiek in het centrum, ontmoeten en identiteit
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• De gemeente Pekela hee  te maken met krimp (bevolking en huishoudens).

• We streven naar deelname en betrokkenheid en bieden ruimte voor het ontwikkelen
   van ini a even
• Goede bereikbaarheid en de royale parkeermogelijkheden worden gewaardeerd.
• De medische-, sociale-, onderwijs- en culturele voorzieningen in het centrum spelen 
   een bijzonder belangrijke rol voor de kwaliteit van de lee aarheid in het dorp. 
• De bereikbaarheid per Openbaar Vervoer kan verbeterd worden door het realiseren 
   van een OV - hub op het Raadhuisplein of bij De Binding. 
• De recrea eve mogelijkheden in Oude Pekela moeten toenemen en meer varia e 
   bieden voor elke doelgroep.

• We streven naar een CO2 neutraal dorp.

• Het lint van het Pekelder Hoofddiep en de ligging daarvan in het ‘open’ veenkoloniale 
   landschap vormt de ‘oer’ van Oude Pekela. 

“Lee aarheid is de waardering van het individu voor zijn/haar 
leefomgeving.
 

Lee aarheid van een plek wordt, voor een ieder afzonderlijk, 
bepaald door alle factoren die van invloed zijn op de aantrekkelijk-
heid en kwaliteit van leven.
 

Deze factoren zijn onder andere: sociaal, maatschappelijk, cultu-
reel, economisch, fysiek, milieu en veiligheid.
 

Naast persoonlijke ambi es en voorkeuren zijn daarbij de wensen 
ten aanzien van het fun oneren van de samenleving van belang.” le
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Bewegen en gezond leven wordt ges muleerd. Meer gevarieerde en ac eve sport- 

Werken aan een CO2-neutrale gemeente door het opwekken van duurzame 

leegstand verpaupering

stenig
onderhoud

ma ge lee aarheid

achterkantenonveilig

Economische

Verlichting in het centrum mbv duurzame fotovoltage panelen

De ruimtelijke kwaliteit van het centrum versterkt het karakter  
Ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en wensen.

Werk en sociale deelname versterken.
Het centrum moet voor iedereen aantrekkelijk zijn.

Goede bereikbaarheid voor alle vervoers-

Het centrum als concentra e van 
   mensen, met een varia e aan voor-

   zieningen,wonen, ontmoeten en

    wijzen is zeker van belang.

   energie, het gebruik van regionale producten en het tegengaan van verspilling. 

   en recrea emogelijkheden voor jong en oud.

van het dorp. Openheid en beslotenheid, historie en vernieuwing
komen hier bij elkaar.

gezelligheid

Lee aarheidsschets OPC met enkele hoofdlijnen

Subsidie verkregen

Start ontwikkelingsplan OPC

Huidige situa e, posi ef/nega ef, ontwikkelingen

Wensen, ambi es, ideeën

Alterna even, denkmodellen

Selec e en Keuze

Nieuwe ontwikkelingen

Beheer

Uitvoering

Uitwerking tot
ontwikkelingsplan

Proces
Oude Pekela
Centraal

PARTICIPATIE MOMENTEN

FASE DOEL BIJEENKOMSTEN

Voorbereiding
Inventarisa e & analyse

Ideeën en thema’s verzamelen
en ontwikkelen
Ontwikkelingsthema’s en sferen

40- bijeenkomst

Uitwerking voorkeursmodel

Direct omwonenden informeren
Posi eve en nega eve punten, iden teit, Ontwikkelingen
in beeld

Veel gemeenschappelijke & tegenstrijdige ambi es en
ideeën
Enkelde modellen, voorkeuren

Geluiden checken

Aanvullingen en ps, draagvlak

25 januari 2017
13 februari

22 april

26 juni

20 september

16 oktober
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Het verbeteren van de
leefbaarheid vraagt om 

het toevoegen van een 
voorbeeldmatige kwaliteit. 

 Qua gebruik, ruimte en 

Belangrijke functies en betekenis-
volle gebouwen duidelijker in beeld

Beslotenheid en openheid vormen
 met elkaar het ruimtelijke kenmerk 

Een betere presentatie van de Helling

Een echt plein!

Een traditionele Raadhuislaan

De scheg als goede verbingszone

Locaties reserveren voor de toekomst

Tijdelijke inrichting voor een aantrekkelijker 

duurzaamheid 

centrumomgeving

van het centrum

Het concentreren van gevarieerde functies in het hart 
als levendige winkel, voorzieningen en woonplek

Meer uitstraling en beleving op het raadhuisplein

Van WINKELCENTRUM naar CENTRUM, meer 
functionele variatie en levendigheid

Ruimte in de Helling voor nieuwe formules

Winkelvloeroppervlak wordt met ca. 3000m2 
verkleind, leegstand verminderd

Door wonen ook ’s avonds leven in 
de kern. Een gewilde woonplek 

voor diverse doelgroepen

Recreatie, sport en spel, 
binnen en buiten

Royaal parkeren is 
een pekelder 
kwaliteit

Regionale evenementen
voor een onderscheidend
karakter
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Goed parkeren bij het Dokhuis, in het groen. En een heldere, goed 
oversteekbare, Raadhuislaan.

De scheg, een transparante en aantrekkelijk ingerichte
doorsteek naar het winkelcentrum.

Een duurzaam centrumplein! Drukte en gezelligheid op en om het plein. 
Ruimte om te ontmoeten, ruimte voor levendigheid en evenementen.

De bestaande bebouwing aan het plein krijgt weer invulling en 
uitstraling door renova e.

Een kwalita eve uitstraling van de nieuwe entree van de Helling 
aan het Pekelderdiep!

Gevarieerd wonen met een uitzonderlijke kwaliteit voor 
elke portemonnee. Een bijzonder knooppunt op de hoek.

12a

2

1

12b

Het Pekelderdiep vormt de oorsprong van Oude Pekela en ligt er daarom 
goed onderhouden en aantrekkelijk bij.

Het park is fraai maar monofunc oneel. De opgave hier is het
aantrekkelijker en uitdagender maken voor diverse doelgroepen.

De entree aan de noordwest zijde van de Helling wordt verbeterd qua 
uitstraling, parkeren en bereikbaarheid.

15

16

Het Lidoterrein is een uitstekende loca e in het
hart van het centrum.  Voor nu, parkeren & recreëren.

Een groene en recrea eve zone voor de kerk. Passend bij de zorgvuldige
uitstraling van het Pekelderdiep. Grove inrich ng wordt opgeruimd.

18

De bevoorradingsstraat hee  een armoedige uitstraling, en verdient een
kwaliteitsimpuls in rela e met omliggende gebieden.

19
De binnenruimte van de Helling is gevarieerd in uitstraling. Breng 
samenhang aan om de al aanwezige kwaliteit te versterken.

Beheer en onderhoud van het Ontwikkelings-
plan. De wereld staat niet s l. Passen de
voornemens en ambi es nog bij de situa e
van het moment? Evalueren van beleids-
doelen en de maatschappelijke/economische
situa e en het plan daarop bijstellen.

Het s muleren van economische ini a even
gericht op financiële zelfredzaamheid. Toe-
name van werkgelegenheid en verminderen 
van a ankelijkheid van uitkeringen. Coaching-
groep die ini a efnemers opspoort, s -
muleert en begeleidt.

3 Het tegengaan van eenzaamheid en het 
vergroten van ‘deelname en uitwisseling’ en
het versterken van de maatschappelijke
samenhang. Startgeld voor ini a even op dit
vlak vanuit gemeente.

S muleren en realiseren van culturele
ini a even. Vergroten van culturele
betrokkenheid van verschillende bewoners-
groepen en leefs jlen. Met elkaar in contact
komen. Versterken van iden teit van dorp en
regio.

4

Het s muleren van bewegen, sport, recrea e
en gezondheid. Ac eve en passieve recrea e.
Meedoen en toeschouwer zijn. Laten zien
wat je kunt en een plek waar je er even ‘uit’
bent. De nieuwe openbare ruimte daagt uit
en biedt ruimte hiervoor.

5

Het opstellen van een evenementenprogram-
ma voor Oude Pekela. De ondernemers, de 
verenigingen, en de gemeente hebben een 
sterke onderlinge rela e. Het hart van Pekela 
klopt voor iedereen! Er wordt een 
gezamenlijk jaarprogramma opgesteld.

6

Scan QR voor anima e 
of ga naar: 

h ps://youtu.be/v5la wq9Y0

Scan QR voor VR 
anima e of ga naar:

h ps://www.youtube.com/
watch?v=1OVfI041_AQ&
feature=em-upload_owner
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