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‘Laat de historische schepen maar komen’
De haven van
Winschoten kan,
dankzij een gemeentelijk besluit,
aan een nieuw leven beginnen.
Heddy Smit verheugt zich daar
enorm op.

Poort van Winschoten
Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA)
van Oldambt is ook blij met het nieuwe bestemmingsplan voor de haven.
Ze wijst erop dat het deel uitmaakt
van het grotere plan om het centrum
van Winschoten aantrekkelijker te
maken. Het project Poort van Winschoten behoort daar ook toe. Dat
behelst de aanpak van het gebied
rond de HEMA en het stadhuis.
De gemeenteraad van Oldambt ziet
graag dat de bovenverdieping van die
winkel gebruikt gaat worden door
ambtenaren. Zo zou het ruimtegebrek
in het stadhuis kleiner worden. Er zou
dan een verbinding komen tussen het
stadhuis en die bovenverdieping.
,,De eigenaar moet wel aan dit alles
willen meewerken en heel binnenkort
vernemen we van hem of dat het
geval is’’, zegt SP-wethouder Kees
Swagerman. ,,Als die medewerking
wordt verleend, wordt naast de HEMA
een pand neergezet waar een winkel
in kan komen. Zo wordt het ‘gat’
ingevuld dat daar op dit moment
ligt.’’
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H

eddy Smit moest er lang
op wachten maar nu ligt
het er dan: een nieuw bestemmingsplan voor de
haven van Winschoten. Het werd deze week, na een jaren durende procedure, vastgesteld door de gemeenteraad van Oldambt.
Het maakt mogelijk dat historische bedrijfsvaartuigen permanent
in de haven liggen en daar een vast
adres hebben. Iets dat tot nu toe niet
kon. Het maakt ook mogelijk dat in
een leegstaand pand in de haven appartementen en een horecazaak
worden gevestigd.
Smit is blij met dat alles. Zij vormt
met Henk Vrieze en Henk Kliphuis
het bestuur van de Stichting Tramhaven Winschoten (STW). Die stich-

Henk Kliphuis en Heddy Smit verheugen zich op het nieuwe leven voor de Winschoter haven.

ting, opgericht door Vrieze, wil de nu
betrekkelijk stille haven levendiger
maken. Zo organiseert ze er activiteiten, een winterfair bijvoorbeeld.
,,Historische vaartuigen willen we
hier ook’’, zegt Smit. ,,En dat kan nu.
Er liggen al vier maar er is ruimte
voor meer. Laat ze maar komen. Wel

wordt eerst door een schouwcommissie van deskundigen bekeken of
ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.’’
Die commissie wordt binnenkort
samengesteld. De gemeente en de
STW zijn daarbij betrokken. ,,Binnenkort praten we ook met betrok-
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kenen, denk aan de scheepsbewoners en mensen die op de wal wonen
en werken, over het verder inrichten
en verfraaien van dit gebied. Over
schuurtjes voor de scheepsbewoners bijvoorbeeld. Die worden niet
op de kade maar verderop neergezet
waar ze de aanblik niet ontsieren.’’

Smit, zelf geen havenbewoner
(collegabestuurder Kliphuis heeft er
wel een huis, Henk Vrieze groeide er
op), kijkt ook al verder dan die bijeenkomst. ,,We zijn ook al bezig met
23 juni. Dan vieren we hier als het
ware de geboorte van de nieuwe haven, met allerlei festiviteiten.’’

