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Eindelijk echt wonen in haven
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN In de haven van Win-
schoten mag binnenkort eindelijk
officieel worden gewoond. Een
nieuw bestemmingsplan maakt dit
mogelijk.

Dat bestemmingsplan had eigenlijk
eerder dit jaar al door de gemeente-
raad van Oldambt bekrachtigd moe-
ten worden, maar overleg met be-
langhebbenden vroeg volgens wet-
houder Kees Swagerman (SP) meer
tijd. ,,Het voorstel aan de gemeente-
raad is nu bijna klaar.’’ De raad buigt
zich er vermoedelijk in september
over.

In de haven liggen al jaren twee of
drie bewoonde historische vaartui-
gen. Ze hebben echter geen adres en
staan niet ingeschreven bij de ge-
meente. Het wonen op de schepen
wordt gedoogd.

Jaren geleden al besloot de ge-
meente, mede op aandringen van de
Partij voor het Noorden in de ge-
meenteraad, dat de haven drukker
en levendiger moest worden. Ze wil-
de daarom het wonen op schepen of-
ficieel mogelijk maken, in de hoop
zo meer historische vaartuigen aan
te trekken. Om dat doel te bereiken,
moest een nieuw bestemmingsplan
worden gemaakt.

,,Dat is nu klaar’’, zegt Heddy Smit
van de Stichting Tramhaven Win-
schoten (STW). Die zet zich in voor
de ontwikkeling van de haven en
fungeert als intermediair tussen de
gemeente en de scheepsbewoners.

,,Het duurde inderdaad langer
vanwege overleg met belangheb-
benden, onder wie ondernemers in
de haven’’, aldus Smit. ,,Die krijgen
te maken met het feit dat daar vaste
adressen komen. Daar moeten ze in
hun bedrijfsvoering rekening mee
houden. Maar dat overleg is nu afge-
rond. Hopelijk melden zich dankzij
het nieuwe bestemmingsplan meer
scheepseigenaren. Er is ruimte voor

zeker acht vaartuigen.’’
Mient van der Meulen woont met

zijn vriendin Sandra van Dellen op
de Votum Cordis, een van de histori-
sche bedrijfsvaartuigen die al jaren
in de haven liggen. ,,Ik vind het heer-
lijk hier, ik ben opgegroeid op een
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schip dus deze plek bevalt me prima.
Toen we dit vaartuig kochten, wis-
ten we dat de gemeente bezig was
met het nieuwe bestemmingsplan.
We zijn blij dat we nu een vast adres
krijgen.’’

Als het bestemmingsplan is aan-

genomen, zullen de schepen in de
haven worden geschouwd. ,,Ze moe-
ten aan voorwaarden voldoen, het
moeten historische bedrijfsvaartui-
gen van een bepaalde kwaliteit zijn’’,
stelt Smit. ,,Op die manier moet de
haven de juiste uitstraling krijgen.’’
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