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Nieuwe impuls voor
orische haven
ha
historische
Tammo Beishuizen
sche binnenschepen naar de haven
van Winschoten te halen lijkt te zijn
mislukt. Wethouder Ricky van den
Aker (CDA) van de gemeente Oldambt ziet toch nog perspectief.

Als het ons lukt
heeft Winschoten
een prachtig
gebied

Van den Aker wil binnenkort met
haar collegeleden bespreken hoe het
oorspronkelijk plan van de Partij
voor het Noorden (PvhN) toch nog
tot een succes kan leiden. Dat er tot
dusver amper schippers met hun
historische vaartuigen afmeren,
heeft hoofdzakelijk te maken met
het feit dat schippers hun huidige
vaste stek elders in de provincie niet
opgeven om voor een tijdelijke periode naar Winschoten te verhuizen.
Volgens Jurrie Nieboer (PvhN) is er
voldoende animo. ,,Ik heb een lijst
met dertien schippers. Zij zien het
wel zitten om naar Winschoten te
komen. Maar ze willen zekerheid dat
ze langdurig in de haven kunnen
blijven. Op dit moment vinden ze
het risico te groot om aan de proef
mee te doen. Wat mij betreft geven

we de schippers snel duidelijkheid.
Dat betekent dus dat we hun beloven
dat ze lang in Winschoten kunnen
blijven. Want als ze eenmaal hun
huidige stek verlaten kunnen ze
daar niet snel weer terugkeren.’’
Twee jaar geleden lanceerde Nieboer het idee voor een haven met
historische schepen. Hij verwacht
dat de haven bij de Tramwerkplaats
mede daardoor een oppepper krijgt.
,,Je krijgt dan bedrijvigheid.’’
De gemeente is het met hem eens.
Recent zijn de werkzaamheden wat
betreft elektriciteitsaansluitingen
afgerond. Ook kan het zogenaamde
Van Gogh-bruggetje, bij McDonald’s,
weer open en dicht. Daardoor is het
voor schippers mogelijk om met
hun vaartuig dicht bij het centrum

WINSCHOTEN De proef om histori-

af te meren.
Om schippers naar Winschoten te
halen heeft de gemeente bedacht dat
ze vooralsnog geen liggeld hoeven te
betalen. Wel krijgen ze een nota voor
afval en elektriciteit.
Nieboer en Van den Aker hebben
onlangs met elkaar een gesprek gevoerd met als inzet: hoe kunnen we
het plan toch nog tot een succes maken. ,,We zijn positief gestemd’’, laat
Van den Aker weten. Wat ze voor de
schippers in petto heeft wil ze nog
niet kwijt. ,,Daarover wil ik eerst met
mijn collegeleden praten. Maar wij
vinden het nog altijd een prachtig
initiatief en zien ook duidelijk de
meerwaarde voor Winschoten.’’
Het is Nieboer al jaren een doorn
in het oog dat de haven bij de Tramwerkplaats er troosteloos bij ligt. De
oude schippersbeurs ziet er vervallen uit. ,,Wat zou het mooi zijn als
daar een restaurant of een klein hotel in komt. Dan kun je ook iets gaan
doen met de oude wijnfabriek. Als
ons dat zou lukken heeft Winschoten er weer een prachtig gebied bij.’’
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