
Terugblik 2021
Samen werkten we aan voldoende betaalbare 
woningen in een fijne en veilige leefomgeving. 

Pekela
Samen met Huurders in Pekela en gemeente Pekela

Acceptabele woonlasten

Voldoende woningen

4 vaste 
aannemers
Met Fijn Wonen, Trebbe 
Bouw, Plegt-Vos en Paas 
B.V kunnen we doorgaan 
met nieuwbouw en 
verduurzaming.

10 woningen
gesloopt  
in Nieuwe Pekela,  
ter voorbereiding  
op 20 nieuwbouw - 
woningen.

85 woningen  
start verduur-
zamen

13 woningen
verduurzamen 
gereed

• Hugo de Grootstraat 
• Johan van Oldebarnerstraat
• Laurens Janz Costerstraat 
• Willem de Zwijgerlaan
• Johan de Wittstraat

€
€

€

Fijn en veilig wonen

We werken in de wijk. Dichtbij onze 
huurders en samen met onze partners
We komen naar u toe tijdens de wijkrondes en zijn 
gastvrij in onze nieuwe buurtwoning.

Vooruitblik 2022
Samen bouwen we door aan betaalbare en duurzame 
woningen op een fijne plek.

ca. € 180.000 
leefbaarheidsbudget
voor Pekela

Fijn en veilig wonen

•  Start aanleg natuurspeeltuin 
Roomse Wijk.

•  Doorgaan met wijkrondes, 
we blijven dichtbij. 

Gereed brandmelderactie  
In al onze woningen 
komenbrandmelders.

28 
woningen 
verduurzamen

Acceptabele woonlasten

Uitvoering  
woonlastenakkoord  
Acantusbreed
•  Huurders helpen terugdringen 

 energiegebruik (1.200 
energiecoachgesprekken en  
4.000 besparingspakketten).

•  Huurverhoging maximaal 
inflatievolgend.

€
€

€

Voldoende woningen

Borgesiuslaan – Voormalig Action locatie

44 
Nieuwbouw
woningen
20 in Nieuwe Pekela 
24 in Oude Pekela.

20 
Woningen
slopen  
in nieuwe Pekela,  
ter voorbereiding  
op nieuwbouw.

“ Ik zag ontzettend op tegen het hele slopen van de 
woningen aan de Lindenlaan. Inmiddels woon ik naar 
volle tevredenheid in een andere woning in Nieuwe 
Pekela. Ik heb zelfs een garage naast mijn woning voor 
mijn auto! Heerlijk dat ik geen last van vocht meer heb 
in mijn huis. Ik ben blij dat het zo gelopen is.”

Albert van der Laan  (Bewoner uit een sloopwoning Lindenlaan)

Escaperoom voor kinderen

Paashaasactie Nieuwe buurtwoning

Circuskaarten uitgedeeld aan huurders

Paashaasactie

Nieuwe 
buurtwoning

Samen in de wijk

Graffiti workshop Raadhuislaan

Circuskaarten uitgedeeld aan huurders

Escaperoom voor kinderen

Leefbaarheidsactiviteiten


