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‘Winschoter centrum heeft impuls nodig’
JAN SCHLIMBACH

WINSCHOTEN Het voortbestaan van
middenstanders in het centrum
van Winschoten staat op het spel
als de gemeente Oldambt de vesti-
ging van een supermarkt dwars-
boomt.

Dat schrijven middenstanders uit
winkelcentrum ’t Rond en omge-
ving in een brandbrief aan de ge-
meente Oldambt. De gemeenteraad
stelt binnenkort het bestemmings-
plan voor het centrum van Winscho-
ten vast. In dat nieuwe bestemming-
plan is geen ruimte voor de vesti-
ging van detailhandel. Volgens de

winkeliers betekent dat de dood-
steek voor de handel in het cen-
trumgebied. Zij doen daarom een
dringend beroep op de gemeente-
raad om in het bestemmingsplan de
komst van een nieuwe supermarkt
niet te dwarsbomen.

Bloemist Pascal Vincent Meinders
zegt dat de omzetten van de mid-
denstanders in de Winschoter bin-
nenstad al geruime tijd fors zijn ge-
kelderd. ,,Ondanks de miljoenen die
de gemeente in het centrum heeft
geïnvesteerd.” Volgens Meinders
komt er minder publiek naar ’t Rond
en omgeving sinds de naburige su-
permarkt C1000 gesloten en ge-
sloopt werd. ,,Sindsdien is het zo vre-

selijk rustig”, klaagt Meinders. Begin
dit jaar constateerde wethouder
Laura Broekhuizen al dat de loop er-
uit was. ,,En dan wil de gemeente nu
bepalen dat er in de toekomst niet
meer gebouwd mag worden.”

Volgens Meinders waren er al
plannen voor de vestiging van een
‘hoogwaardige supermarkt’. ,,Die
wilde zich er vestigen, maar met het
nieuwe bestemmingsplan gaat dat
niet door.” Meinders meent dat het
centrum zo’n impuls goed kan ge-
bruiken. ,,De Albert Heijn heeft een
vestiging tussen de bouwmarkten
en de meubelboulevard. Dat is een
enorme trekker. Klanten kunnen
daar gemakkelijk met de auto ko-

men en ze kunnen er alles kopen,
dan hoeven ze binnenstad ook niet
meer in.”

Meinders staat niet alleen. De
brandbrief die naar de gemeente is
gestuurd, is ondertekend door acht
ondernemers. Andere middenstan-
ders staan achter de inhoud. Zij doen
een dringend beroep op de gemeen-
te om het centrum niet op slot te
gooien voor wat betreft de vestiging
van een nieuwe supermarkt. Vol-
gens Meinders zou de komst van die
winkel passen in het bestaande be-
leid van Oldambt om het centrum
aantrekkelijk te houden door op ver-
schillende plekken in Winschoten
een supermarkt toe te staan.


