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TOILET WINSCHOTEN

3 Oldambt wil openbaar
toilet en fietsenstalling
bekender maken

Door Tammo Beishuizen
Winschoten Fietsen staan er de-

ze morgen nog niet en in het

centenbakje bij het toilet liggen

nog geen muntjes. Kortom, van

de openbare fietsenstalling en

toilet in een gebouw aan de Jan

Freseman Viëtorstraat in hartje

Winschoten is nog geen gebruik

gemaakt.

Op het eerste gezicht is de op-

roep van het CDA om meer be-

kendheid te geven aan deze ser-

viceplaats geen overbodige. In de

wandelgangen worden de ge-

meentelijke voorzieningen al

het beste geheim van Winscho-

ten genoemd.

HenkWesterhuis (58) zit ach-

ter z’n bureau. De radio staat

hard. Rondom de Synergon-me-

dewerker is z’n domein. Twee

toiletten beheert hij. Geschikt

voor man, vrouw en gehandi-

capten. Rijen hoog staat het toi-

letpapier opgestapeld. En er is

plaats voor maximaal achthon-

derd fietsen. "En dat alles voor

minimale kosten. Toiletgebruik

kost 30 cent en het stallen van

fietsen is een beetje duurder. En

dan zijn er mensen die niet – of

teweinig betalen. Ik ren zena tot

in de winkel."

Westerhuis herkent zich in de

opmerking van het CDA. "Het

loopt niet storm. Op sommige

dagen is er nauwelijks iets te

doen. Met de Nacht van Win-

schoten en Adrillen is het druk,

maar op regenachtige dagen

komthet voor datwegeen enke-

le klant hebben. Maar vervelen

doen we ons nooit. Waar heb je

zo’n vrijheid?"

Het toiletgebouw en de fiet-

senstalling staanweliswaar per-

fect aangegeven, maar het staat

wel op een muur die vanaf de

straat nauwelijks te zien is. Niet

handig. Dus dat behoeft veran-

dering. En er staat in de Lange-

straat een klein bordje, maar

vandalen vinden het fijn om het

bordje bijna wekelijks een ande-

re kant op te laten wijzen.

Dat erkent ook Klaas van

Leeuwen. Hij wil een vandalis-

mebestendige verwijzing. Ove-

rigens, biecht dewethouder eer-

lijk op, dat hij voor kort niet eens

wist dat zo’n openbare voorzie-

ning er was. "Ik ga nu met de

winkeliersvereniging en Publiq

(de beheerder/red) om tafel. Het

moet mogelijk zijn om deze

voorziening beter aan te geven."

Van Leeuwen overweegt om

aan een kabel, hangend over de

Langestraat, een bord te hangen

met daarop een verwijzing naar

het bewuste gebouw. "En dan di-

rect tweetalig, want er winkelen

ook veel Duitsers."

@ tammo.beishuizen@dvhn.nl

¬ Henk Westerhuis wil meer belangstelling voor toilet en fietsenstalling in hartje Winschoten. Foto: Dennis Beek


