’Nieuw stadhuis ongepast’
Partij voor het Noorden
pleit voor renovatie en verbouw huidig stadhuis
3 Wethouder Bé Zwiers zegt
dat verbouwing niet altijd
goedkoper is
3 Raad Oldambt krijgt eind
van dit jaar voorstel
3

¬ Jurrie Nieboer

Door Tammo Beishuizen
Winschoten De gemeente Oldambt moet de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen. De Partij
voor het Noorden (PvhN) vindt het
daarom ongepast dat er mogelijk
een nieuw stadhuis in Winschoten
wordt gebouwd.

PvhN-fractievoorzitter
Jurrie
Nieboer heeft er onlangs voor gepleit om het huidige stadskantoor,
na een aantal bouwkundige ingrepen, de komende tien tot vijftien
jaar te blijven gebruiken. "De naastgelegen bibliotheek kan via een glazen loopbrug verbonden worden
met het huidige stadhuis."
Wethouder Bé Zwiers zegt dat
verbouwing niet altijd goedkoper
hoeft uit te vallen, omdat er veel regels zijn. "Dat kan ons belemmeren
bij de bouw en kan extra tijd kosten."
Nieboer denkt dat de driehonderd ambtenaren een plek kunnen
vinden in zowel de bibliotheek als

het huidige stadhuis. Ook over de
raadszaal heeft hij nagedacht.
"Naast het stadhuis, vlak voor de bibliotheek staat nog een woning.
We kunnen daar vast wel iets mee",
denkt Nieboer.
Hij vindt ook dat het gemeentehuis in Scheemda zo snel mogelijk
verkocht moet worden. Nieuwbouw van een stadhuis kost tientallen miljoenen euro’s. "Nu we fors
moeten bezuinigen is het goed om
te kijken waar we geld kunnen besparen. Het lijkt me hét moment
om nu te besluiten dat nieuwbouw
achterwege kan blijven", verklaart
de PvhN-fractievoozitter.
Zwiers verwacht dat de raad zich

aan het eind van dit jaar kan uitspreken over een nieuw stadhuis.
"Er zijn drie opties; op de huidige
plek blijven, bij het spoor in de
buurt van de Campus en op het ziekenhuisterrein." Op dit moment
wordt onderzocht wat het kost om
van het ziekenhuis een geschikt
stadskantoor te maken.
Voordat het college met een
voorstel komt wil wethouder
Zwiers alle kapitaallasten op papier
hebben. Of en wanneer het gemeentekantoor van Scheemda te
koop komt is nog onduidelijk. "Misschien zitten we er nog jaren", zegt
Zwiers. Het gemeentehuis in Reiderland is al eerder verkocht.

