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Schepen in haven krijgen adres
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN In de haven van Win-
schoten mag binnenkort officieel
op een historisch schip worden ge-
woond. De vaartuigen krijgen een
adres.

,,Het nieuwe bestemmingsplan dat
dit mogelijk maakt, wordt dit najaar
ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad’’, zegt wethouder
Ricky van den Aker (CDA) van de ge-
meente Oldambt.

In de haven liggen momenteel
drie schepen die worden bewoond.

De gemeente gedoogt dit. Maar een
vast adres hebben de vaartuigen
niet. De bewoners staan dus niet in-
geschreven.

In de gemeenteraad werd een fiks
aantal jaren geleden al gesteld dat
dit een ongewenste situatie is. Dat
gebeurde met name door de fractie
van de Partij voor het Noorden
(PvhN). ,,Wij willen de haven graag
een oppepper geven’’, zegt fractie-
voorzitter Jurrie Nieboer. ,,Dat ge-
beurt als er meer historische sche-
pen liggen. Maar dan moeten de be-
woners ervan wel de mogelijkheid
krijgen er vast te wonen. Ze moeten

Oldambt beslist
dit najaar
over nieuwe
invulling haven

een vast adres hebben. Dan wordt
het aantrekkelijk voor scheepseige-
naren om voor Winschoten te kie-
zen.’’

Het huidige bestemmingsplan

staat het legaal wonen op een schip
niet toe. Twee jaar geleden werd
daarom al besloten een nieuw be-
stemmingsplan voor de haven te
maken dat dit wel mogelijk maakt.
,,En dat is binnenkort klaar’’, zegt
Van den Aker.

Zij hoopt ook dat de haven door
meer bewoonde schepen bevolkt
gaat worden. ,,Dat zou geweldig zijn.
De uitstraling van het gebied wordt
dan veel beter. De haven ligt vlak bij
het stadscentrum en de bezoekers
daaraan kunnen ook de schepen be-
kijken.’’

De schepen moeten aan bepaalde

voorwaarden voldoen. Het moet
om voormalige bedrijfsvaartuigen
gaan die een bepaalde uitstraling
hebben. ,,Er bestaat inmiddels een
speciale stichting die de schepen
van eigenaren die zich melden, gaat
bekijken’’, zegt de wethouder. ,,Die
bepaalt dan of de vaartuigen ge-
schikt zijn.’’

Jurrie Nieboer is verheugd dat het
bestemmingsplan eindelijk klaar is.
,,Ik verwacht nu echt dat het aantal
schepen toeneemt. Er is wel ruimte
voor zes, zeven en meer. Dat deel
van Winschoten gaat er dan veel
mooier uitzien.’’


