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Schip mag niet aanmeren
3 Kapitein Westerbeek
hekelt klantvriendelijk-
heid in Winschoter haven

Door Tammo Beishuizen
Winschoten/Blijham De gemeente

Oldambt heeft het als jongste wa-

tergemeente helemaal verbruid bij

watersportliefhebber Jan Wester-

beek. De inwoner van Blijham is te-

leurgesteld in de gemeente, omdat

de havenmeester weigerde hem

met zijn zeejacht in de jachthaven

van Winschoten te laten afmeren.

"Zo klantonvriendelijk heb ik het

nog nooit meegemaakt. Het was

een zeer onplezierige ervaring en ik

ben uiterst teleurgesteld in de ge-

meente Oldambt. Overal word je

als watersportliefhebber met open

armen ontvangen.Wekrijgen in el-

ke haven documentatie en infor-

matie, maar in Winschoten was er

van dat alles helemaal niets. Zelfs

geen informatie over de haven en

sanitaire voorzieningen."

Westerbeek is geen groentje op

het water. Nagenoeg z’n hele leven

speelt zich af ophetwater.Hijwerd

geboren op een schip en was jaren-

lang kapitein op cruiseschepen. Be-

gin dit jaar schafte hij de Orion aan,

een zeewaardig jacht.Met dat vaar-

tuig wilde hij aanleggen in deWin-

schoter haven, maar van de haven-

meester kreeg de kapitein geen

toestemming.

Westerbeek liet het er niet bij zit-

ten, klom in de pen en startte een

briefwisseling met de gemeente

Oldambt. "Maar we zijn er nog niet

uitgekomen. Excuses hoef ik niet,

maar ze moeten wel erkennen dat

er hier iets verkeerd is gegaan.

Trouwens een boot weiger je nooit
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in een haven. Dat is een ongeschre-

ven wet."

Westerbeek begint z’n relaas.

"Toen ik onderweg vanuit Gronin-

gen de havenmeester belde, kreeg

ik direct te horen dat er voor mijn

schip geen plaats was. Ze zou te

breed zijn, de haven zou vol liggen

en langs de kade zou slechts 95 cen-

timeter water staan." Westerbeek

dacht er nog aan naar Delfzijl te va-

ren, maar koos toch voorWinscho-

ten, omdat het zo dichtbij zijn wo-

ning in Blijham ligt.

Omdat de jachthaven voor hem

’verboden terrein’ was, wilde Wes-

terbeek de Orion afmeren aan de

recreatiesteiger voor De Tram-

werkplaats. "Nog voordat al mijn

lijnen vastzaten, stond de haven-

meester op de steiger met een

briefje waarop stond dat ik maxi-

maal één nacht mocht blijven."

De havenmeester was volgens

Westerbeek niet te vermurwen,

terwijl er geen enkel schip lag afge-

meerd bij de steiger en de jachtha-

ven maar halfvol was. Westerbeek

kreeg te horen dat de havenmees-

ter handelde in opdracht van het

n

gemeentehuis. "De haven moest

leeg blijven."

Westerbeek stuurde de gemeen-

te de afgelopen weken een aantal

brieven om zijn grieven kenbaar te

maken. Hij kreeg keurig antwoord,

maar telefonischwerd ernooit con-

tact gezocht. Binnenkort vertrekt

hij weer met zijn Orion. "Ben ik de

gemeente tot last geweest? Heb ik

een plaatsje bezet gehouden? Kijk

om je heen. Het is er leeg. Ik vind

dus dat je niet zo met bezoekers

kunt omgaan. Ga eens kijken in

Gouda of Alkmaar ofwaar dan ook.

Alles beter dan Winschoten."

Wethouder Ricky van den

Aker (CDA) van de gemeente

Oldambt weet dat er een dossier

over dit onderwerp is. "Ik ken de

ins en outs niet. Vandaag praat

ik er met de afdeling over. Com-

mentaar wil en kan ik nog niet

geven."

¬ Kapitein Jan Westerbeek bij
z’n zeejacht. Aanmeren bij de
aanlegsteiger mag niet van de
beheerder van de jachthaven.
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