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Verpleegcentrum in Pekela
TAMMO BEISHUIZEN

NIEUWE PEKELA Zorggroep Ooster-
lengte laat een nieuw, kleinschalig
verpleegcentrum bouwen in het
centrum van Nieuwe Pekela. In het
voorjaar van 2019 wordt het cen-
trum in gebruik genomen.

Oosterlengte maakte drie jaar gele-
den al bekend een nieuw verpleeg-
centrum te willen bouwen. Vanwege
de voortdurende veranderingen op
het gebied van financiering van de
zorg, is pas recent de knoop doorge-
hakt. ,,Wij gaan nu voor een klein-
schalig verpleegcentrum met 36 ka-
mers. Er is ook plaats voor lichtere,
kortdurende opvang en palliatieve
zorg”, zegt Hennie Sanders, direc-
teur van Oosterlengte.

In het centrum komen vier ruime
huiskamer-/dagbestedingsruimtes
met eigen keuken. Het nieuwe ge-
bouw komt in de buurt van senio-
rencomplex Meyborgh en woon-
zorgcentrum Clockstede. Wat er met
dit complex gebeurt, is nog ondui-
delijk. Het is eigendom van Acantus.
In de Clockstede is nu nog plek voor
45 bewoners. In absolute aantallen
gaat Pekela erop achteruit, want de
sluiting van de Molenhof in Oude
Pekela heeft ook bedden gekost.
,,Maar we hebben straks voldoende
plek”, zegt Sanders. In de Clockstede
werken 55 mensen. Die behouden
hun baan en maken straks de over-
stap naar het nieuwe verpleegcen-
trum. ,,Dat is wat de mensen ook wil-
len. Een klein team, met grote be-
trokkenheid en zorg in eigen dorp.”

Hennie Hemmes (SP), wethouder
in de gemeente Pekela, vindt het
fantastisch dat een relatief kleine ge-
meente als Pekela straks beschikt
over twee verpleegcentra. ,,We heb-
ben in Oude Pekela al het Dokhuis
en straks in Nieuwe Pekela krijgen
we op een prima plek een mooi ver-
pleegcentrum. Daarnaast is het be-
langrijk dat de werkgelegenheid in
Pekela blijft. En het is belangrijk
voor het in stand houden van de
leefbaarheid”, denkt Hemmes.

Het was de gemeenteraad en de
inwoners van Nieuwe Pekela al een
tijd een doorn in het oog dat een ter-
rein van 10.000 vierkante meter
braak lag.

Direct na de jaarwisseling wil pro-
jectontwikkelaar VastGoud met de
bouw beginnen. Hiermee is een in-
vestering gemoeid van 4,5 miljoen
euro. ,,Naast het verpleegcentrum
leggen we vijftig parkeerplaatsen
aan en een grote tuin. Het centrum
wordt voorzien van aardwarmte. De
stenen voor de bouw zijn afkomstig
van de lokale steenfabriek Strating.
We willen sowieso veel met lokale
ondernemers samenwerken”, zegt
Harm de Vries, directeur van Vast-
Goud.
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