
 
 
 
   

Resultaten monitoring uitvoeringsprogramma leefbaarheid provincie Groningen 

2017-2018 

Project Centrumontwikkeling Oude Pekela 
 
Beschrijving project 
Het centrum van Oude Pekela heeft te maken met leegstand waardoor er verpaupering van de 

straten rondom de kern van het dorp is ontstaan. Met als gevolg een vermindering van de 

leefbaarheid in Oude Pekela. De middenstand heeft het zichtbaar moeilijk. Er is een plan gemaakt om 

te investeren in het centrum. Deze laat zich samenvatten met de volgende acties:  

▫ Het verminderen van het aantal vierkante meters retail door panden in het centrum 

op te kopen en te slopen. 

▫ Op beperkte schaal woningbouw ontwikkelen en de openbare ruimte met onder andere 

meer groen her in te richten.  

Hiermee wordt het centrum toekomstbestendiger. Daarnaast wordt, waar het kan, het cultureel 

erfgoed versterkt, zoals bijvoorbeeld verbetering van de omgeving van de molen en herstel van het 

historische lint. 

 

Verstrekte subsidie van de provincie Groningen: € 1.556.400 

 

“Het LEF van de gemeente om het met ondernemers en bewoners te doen” 
 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het aankopen en slopen van (winkel)panden is grotendeels afgerond. In 2017 is er een visie gemaakt 
samen met bewoners en ondernemers. Nu bevindt het project zich in de ontwerpfase. Hiervoor is 
een klankbord groep geformeerd, waarmee het project verder wordt vormgegeven.  In de tweede  
helft van 2018 worden de gevels van het winkelcentrum verbeterd. In 2019 is het plan om de 
herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren. Op de voormalige plek van Kooistra worden 
appartementen gerealiseerd. Potentiele bewoners (zowel kopers als huurders) zijn hiervoor in juli 
2018 uitgenodigd. Het streven is de infrastructuur eind 2019 gereed te hebben en zo mogelijk te 
starten met de bouw. 
 
Wat gaat goed: 
 

▫ De samenwerking met, en betrokkenheid van de omgeving. 

▫ Afspraken met het college van Burgemeester en Wethouders en de stuurgroep. 

▫ De samenwerking/afstemming met de provincie Groningen. 

 
Wat niet goed ging: 

▫ Zaken die niet voorzien zijn zoals asbest en bodemverontreiniging drukken op het budget.  

▫ De ambities waarmaken met de huidige de ontwikkeling in de bouwwereld is lastig. Hoe kan 

je  het plan uitwerken en binnen budget blijven. De kostentoename in bouwwereld zijn 

exponentieel. 

 



 
 
 
   

Wat heeft je verrast? 

Het open plan proces, de interactie met bewoners en ondernemers.  Drie avonden en een middag in 

het centrum van Oude Pekela om alle ideeën te inventariseren. Er zijn meer dan zestig reacties 

binnengekomen. Deze  betrokkenheid heeft ook een vliegwiel effect: nog meer enthousiasme en nog 

meer draagvlak.  

 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
 Stuurgroep  (één keer per twee weken in 2017 en in 2018 één keer per maand overleg) 

 Klankbordgroep  (bestaande uit drie bewoners en drie ondernemers, zes keer per jaar 

overleg)  

 

Er is één projectteam met vier deel projectleiders: 

 woningbouw 

 openbare ruimte 

 aanpassing gevel winkelcentrum 

 stimuleren (economische) initiatieven  / samenwerking tussen ondernemers.  

Qua geldelijke investering zitten we nu op de helft (50 procent van de 5 miljoen). 

 

De gouden tip  
 Zorg dat het college van Burgemeester en Wethouders volledig achter het plan staan.  

 Zorg voor goed budget.  

 

Meer informatie  
https://www.pekela.nl dan op vak “Oude Pekela Centraal”  

youtube: “Bewoners maken samen met Gemeente Pekela nieuwe centrumplannen.” 

 

  

https://www.pekela.nl/


 
 
 
   

Uitkomsten enquête Groninger Panel – juli 2018 
 
De leden van het Groninger Panel woonachtig in (de omgeving van) Oude Pekela kregen enkele vragen 
voorgelegd over dit project. In totaal hebben 61 van de 127 respondenten de vragenlijst ingevuld 
(48%). 
 

Oordeel huidige situatie Oude Pekela 
Gemiddeld waarderen de respondenten Oude Pekela met het rapportcijfer 5,7. Dat is hoger dan in 
2017 toen een soortgelijke meting is gedaan. Destijds werd Oude Pekela met een 5,0 beoordeeld. 
 
De panelleden zijn gevraagd een oordeel te geven over enkele aspecten van het gebied. Onderstaand 
figuur geeft een overzicht. De respondenten zijn vooral positief gestemd over de parkeergelegenheid 
(89% is (zeer) positief). Minder positief zijn ze over het aanbod van voorzieningen, afgezien van de 
winkels (11%) en de aantrekkelijkheid van het centrum (16%). Ook de spreiding van het winkelaanbod 
(20%) en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (20%) wordt maar door een relatief klein deel 
van de respondenten als (zeer) positief beoordeeld. 

Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 

Bekendheid en betrokkenheid met project  
Een groot deel van alle respondenten (90%) was al bekend met het project. Bekendheid is iets anders 
dan betrokkenheid: 25% voelt zich enigszins tot zeer betrokken. Tevens is gevraagd wat de 
respondenten in het algemeen vinden van het project. Bijna drie kwart (72%) is positief en vindt het 
project een goed idee. Twee respondenten zijn negatief en vinden het project een slecht idee, de 
overige 15% is neutraal.  
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Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Een groot deel van de 
respondenten geeft aan blij te zijn dat er (eindelijk) actief wordt gewerkt aan het verbeteren van het 
centrum. Deze inspanningen dragen volgens respondenten bij aan het terugdringen van leegstand en 
verpaupering in het centrum van Oude Pekela.  
 
Positieve ervaringen 

 
 
Niet alle respondenten zijn even positief over de ontwikkelingen. Zo wordt het verdwijnen van 
voorzieningen door de sloop als negatief ervaren en is volgens sommige respondenten de impact van 
het project tot op heden nog niet merkbaar. 
 
Neutrale en negatieve ervaringen 
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“Er moest iets gebeuren. Ze pakken het goed aan” 

“Het is een goede zaak om het centrum van Oude Pekela opnieuw in te richten en om het een betere 

uitstraling te geven. Het slopen van een oud gedeelte van het centrum is hierin een goed begin geweest”  

“Wanneer er sprake is van verpaupering, maakt niets doen de zaak alleen maar slechter (neerwaartse 

spiraal). Het is goed dat er wat aan gedaan wordt.” 

“ik vind het jammer dat er zoveel gebouwen zijn gesloopt en er komt in principe niks voor terug!!!!” 

“Is nog maar een begin. De uitvoering moet nog plaatsvinden. Gras zaaien is leuk maar wat er later mee 

gebeurt zal de toekomst moeten uitwijzen”  

“Ligt er aan wat er dan wel veranderd wordt, tot nu heb ik alleen afbraak van voormalige ABN Bank, 

Rabobank, paar oude winkels langs diep en afbraak oudste stuk winkelcentrum gezien. Veel verbetering 

heeft dat niet opgeleverd, alleen open vlaktes..” 



 
 
 
   

Zal het project de leefbaarheid vergroten? 
Tot slot is gevraagd of het project de leefbaarheid in Oude Pekela heeft vergroot. Net iets meer dan 
de helft van de respondenten (53%) is van mening dat dit het geval is. Een klein deel van de 
respondenten denkt van niet (15%) denkt van niet, de overige panelleden (32%) meent geen oordeel 
hierover te kunnen vellen.  
 

 
Bron: Groninger Panel, juli 2018 

 
We hebben de respondenten gevraagd hun antwoord toe te lichten. Veel respondenten denken dat 
de inspanningen een bijdrage leveren aan de uitstraling en aantrekkingskracht van het centrum van 
Oude Pekela. Dit heeft een positief effect op de ervaren leefbaarheid.  
 

Positieve invloed op leefbaarheid 

 
 

Sommige respondenten zijn wat terughoudender in hun verwachtingen en vinden het moeilijk aan te 
geven of de leefbaarheid door het project wordt versterkt. Anderen zijn hier minder van overtuigd en 
geven aan dat het verbeteren van de leefbaarheid met name in andere hoeken gezocht moet worden. 
 
Negatieve invloed op leefbaarheid 
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Denkt u dat het project de leefbaarheid in Oude Pekela heeft vergroot?

Ja Nee Dat weet ik niet

“Gezellig kleinschalig centrum met gevarieerd aanbod zal de mensen aanspreken en uitnodigen om in het 

dorp zelf te gaan winkelen” 

“Beter aanzien, meer winkelend publiek uit de regio” 

“Het probleem ligt veel dieper. Er moet door de gemeente veel meer gedaan worden aan de werkloosheid 

en het percentage mensen dat zogenaamd om gezondheidsredenen niet aan het werk kan” 

“Of de leefbaarheid zal worden vergroot is moeilijk te voorspellen. Zoiets hangt natuurlijk ook van andere 

factoren af” 


