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1 Inleiding
Platform31 heeft medio 2014 een start gemaakt met het experimentenprogramma “wijk- en
plattelandseconomie”. Het experimentenprogramma bevat een stedelijke lijn en een
plattelandslijn. Binnen de plattelandslijn staat de volgende vraag centraal: “Hoe kan in een
probleem/krimpgebied op het platteland het economisch potentieel van ondernemers en de
aanwezige economische kansenstructuur beter worden benut?”. De vraag is voortgekomen
uit het gegeven dat het belang van economisch en ondernemersgericht denken algemeen
wordt onderkend maar dat de toepassing in de praktijk vaak moeizaam van de grond komt.
Zo weten publieke en private partners - die handen en voeten willen geven aan
ondernemerschap in probleemgebieden op het platteland - vaak onvoldoende wat
ondernemers beweegt en hoe je ondernemerschap kan stimuleren.
In elk van de drie Noordelijke provincies zijn drie projecten voor het experimentenprogramma
voorgedragen. Voor wat betreft de provincie Groningen is als één van de projecten gekozen
voor de plannen en activiteiten rond het NS Station in Winschoten (gemeente Oldambt). Het
stationsgebouw in Winschoten is de laatste jaren weer teruggebracht in de staat waarin het
zich bevond in 1904. Het historische pand heeft daarmee weer het aanzien gekregen dat het
verdient als belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer én zuidelijke entree van het
centrum. Het stationsgebouw wordt door stichting Het Oude Ambt gehuurd van de NS. Eén
van de ambities van Het Oude Ambt en haar samenwerkingspartners is het verbeteren van
de economische functie van het stationsgebouw door het gebouw volledig in te vullen met
voorzieningen voor reizigers en inwoners.
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In juni 2014 heeft Platform31, en een aantal experts in wijkeconomie, het NS Station in
Winschoten bezocht. Na een rondleiding en toelichting door Truus Koning van stichting Het
Oude Ambt, en een presentatie van Platform31 waarin de doelstellingen van het
experimentenprogramma werden belicht, zijn er een aantal afspraken gemaakt. Zo is er door
Platform31 onder andere een analyse uitgevoerd naar de reizigersbehoefte op station
1
Winschoten. Ook zijn de ambities rond het station helder op papier gezet. Eind 2014 zijn de
resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Aansluitend vond er een discussie plaats
waarin de vraag centraal stond wat de economische kansen voor het station zijn. In mei 2015
vond er opnieuw een gesprek plaats tussen Het Oude Ambt en Platform31. Uit dit gesprek
kwam naar voren dat Het Oude Ambt behoefte heeft aan het volgende:
‘Een notitie waarin enerzijds wordt teruggeblikt op de transformatie (verbouwing) van het NS
Station en het proces richting een nieuwe invulling, en anderzijds wordt vooruitgeblikt: voor
welke invulling is gekozen, hoe zal die invulling er in de praktijk uitzien en wat is er voor nodig
om het rendabel te kunnen exploiteren’
Deze notitie zal via blogs, websites en nieuwsbrieven brede aandacht krijgen om zo meer
bekendheid en reuring te genereren aan de ontwikkelingen rond het station in Winschoten.
Tevens zal de notitie als input dienen voor de conferentie/bijeenkomst die Het Oude Ambt (in
samenwerking met Platform31) zal organiseren en waarin de vraag centraal staat hoe Het
Oude Ambt de exploitatie van het NS Station rond kan krijgen.

_________
1

Zie bijlage.
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2 NS Station Winschoten: terugblik
Nog steeds “van de Winschoters?”
In 1868 werd de spoorverbinding Groningen – Winschoten - Nieuweschans gerealiseerd en
2
daarmee ook het door K.H. van Brederode ontworpen stationsgebouw in Winschoten. Het
stationsgebouw toont zich als een middelgroot station met een hoog middengedeelte en twee
lage zijvleugels. Kenmerkend zijn de rondboogvensters op de begane grond. Winschoten
ontwikkelde zich en dat ging gepaard met de groei van het stationsgebouw en de
stationsomgeving. In een periode van ruim een eeuw heeft het stationsgebouw een aantal
ste
veranderingen ondergaan. Het station werd bijvoorbeeld aan het begin van de 20 eeuw
fors uitgebreid, terwijl in de periode 1930-1940 de linkervleugel van het station werd
gewijzigd om zo het gebouw een nieuwe entree te geven. Nadat eind jaren zestig het
interieur met een loketwand werd vernieuwd, vond er begin jaren zeventig een meer
ingrijpende verbouwing plaats. De eerder gerealiseerde entree aan de linkerzijvleugel werd
gesloopt en maakte plaats voor een aluminium pui. Deze moderne pui conflicteerde met de
historie en de omgeving van het station. De vraag kwam dan ook naar voren of het station
nog wel “van de Winschoters is”.
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Samenwerkende partijen in actie
In 2010 kwamen een aantal partijen bij elkaar – de gemeente Oldambt, NS Stations,
provincie Groningen, Het Oude Ambt en Prorail – om zich over deze vraag (‘is het station nog
wel van de Winschoters’) - te buigen. Elk van deze partijen had heldere redenen om zich
betrokken te voelen en zich in te spannen voor het station. De gemeente Oldambt ziet het

_________
2

Het station werd ten zuiden van Winschoten gebouwd maar heeft tegenwoordig een centrale ligging binnen de
gemeente Oldambt (en omliggende dorpen).
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station als een belangrijke poort naar de stad Winschoten en haar achterland. Daarom maakt
het station ook deel uit van de ambitieuze Centrumvisie Winschoten 2025.
NS Stations maakt onderdeel uit van de NV Nederlandse Spoorwegen (NS) die eigenaar is
van alle stationsgebouwen in Nederland, waaronder het station in Winschoten. Het goed
laten functioneren van de stations behoort tot de taakstelling van NS Stations. Het oordeel
van de reizigers over het station in Winschoten in termen van schoon, heel, veilig en
klantbeleving lag onder het landelijk gemiddelde. Voor de NS alle reden om de beleving van
het station te verbeteren en het gebouw opnieuw een functie te geven voor de reizigers.
Stichting Welzijn Oldambt is sinds 2010 gebruiker van het grootste deel van het
stationsgebouw. Welzijn Oldambt is één van de stichtingen die valt onder de overkoepelende
beheersstichting Het Oude Ambt. Centrale doelstelling van het Oude Ambt is het actief
betrekken van inwoners bij hun leefomgeving en het ondersteunen van (kwetsbare) burgers
bij de verbetering van hun eigen leefsituatie. Vanuit deze doelstelling heeft het Oude Ambt
zich ten doel gesteld om het station in Winschoten verder in te richten en te gebruiken als
publieke functie, voor burgers en door burgers.
Met het RSP project Facelift Noordelijke Stations heeft de provincie Groningen zich tot doel
gesteld te zorgen voor een integrale verbetering van de verblijfskwaliteit van alle regionale
stations en de directe stationsomgeving in de provincie. De provincie vindt het van groot
belang dat zowel op het gebied van veiligheid als comfort het station in Winschoten in
belangrijke mate wordt verbeterd. Voor de realisatie van een kleinere wachtruimte voor
treinreizigers is door de provincie een krediet beschikbaar gesteld uit het RSP-budget van de
Facelift Noordelijke Stations.
7

Prorail richt zich met het programma ‘Uitbreiding sanitaire voorzieningen op stations’ (USV)
op het realiseren van toiletten op 40 kleine en middelgrote stations waar nu geen officiële
sanitaire voorziening aanwezig zijn. De opdracht is afkomstig van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM). Naar aanleiding van een politieke en maatschappelijke
discussies over de aanwezigheid en kwaliteit van sanitaire voorzieningen in de (trein) OVketen heeft IenM het programma ‘Uitbreiding sanitaire voorzieningen op stations’ (USV)
opgezet. Het uiteindelijke doel is het realiseren van toiletten op 40 kleine en middelgrote
stations waar nu geen officiële sanitaire voorziening aanwezig zijn. Met het oog op de huidige
ontwikkelingen op station Winschoten heeft Prorail station Winschoten opgenomen als één
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van de 40 stations uit het programma. Er is daarbij een bijdrage voor de financiering van een
3
nieuw openbaar toilet toegezegd.
Beleving van het stationsgebied
Uit verschillende onderzoeken, zowel van de provincie Groningen als NS/Prorail kwam naar
voren dat de beleving van het stationsgebouw onvoldoende was en dat de publieke functie
van het gebouw ontbreekt, oftewel: bezoekers van het station in Winschoten zijn ontevreden
over de beleving van het stationsgebied en het stationsgebouw in het bijzonder. Vergelijkbare
stations laten scores zien op aspecten als sfeervol, trots, veiligheid, plezierig voelen en
vooral beschutting, die ver boven de scores voor het station in Winschoten liggen.
Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten stelden de vijf samenwerkende partijen
zich ten doel om te komen tot een hogere beleving van stationslocatie Winschoten door het
stationsgebouw weer een publieke functie te geven voor en door Winschoters. Belangrijke
elementen om dat te bereiken zijn:
Verhogen van de omgevingskwaliteit door het gebouw te herstellen en historische
elementen in en aan het gebouw terug te brengen;
Verbeteren van de economische functie van het stationsgebouw door het gebouw
volledig in te vullen met functies voor reizigers en inwoners;
Versterken van de sociale vitaliteit door het gebouw toegankelijk te maken voor publiek
en hiervoor ondersteunde functies te bieden.
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Fysieke ingrepen
Om deze ambities te bewerkstelligen waren in de eerste plaats fysieke ingrepen
noodzakelijk. Daarvoor werd door de samenwerkende partijen een projectplan opgesteld
waarin zowel het herinrichten van de binnenzijde van het station (om het in publiek gebruik te
kunnen stellen, voor en door burgers) centraal stond als het doen van aanpassingen van de

_________
3

De benoemde vijf partijen vormen de kernpartijen. Daarnaast zijn er een aantal andere stakeholders waarmee
samengewerkt wordt, te weten: Qbuzz (medegebruiker stationsgebouw, busvervoerder ter plaatse), stichting Oud
Winschoten (bron van informatie over de historie), Van Helden Architecten (teken- en advieswerkzaamheden) en
Arriva (concessiehouder treinvervoer, eigenaar opstal busstation).
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buitenzijde van het pand door onder andere het terugbrengen van historische elementen, de
4
deuren aan te passen en de bestrating te vernieuwen. Daarmee werd beoogd de externe
uitstraling van het pand weer zo te krijgen zoals die was na de uitbreiding van het
ste
stationsgebouw in de beginjaren van de 20 eeuw. Om de reconstructie mogelijk te maken
stelde de gemeente Oldambt een ISV-subsidie beschikbaar. NS Stations vulde het bedrag
aan met een investering. Aan de hand van een ontwerp van Van Helden Architecten
realiseerde Stijkel bouw de uitbouw in het najaar van 2012. Zo werd de authentieke ingang
van het stationsgebouw in Winschoten weer in ere hersteld. Daarmee werd de eerste stap
naar een nieuwe uitstraling van het gebouw afgerond.
Het tweede deel van de plannen was erop gericht het karakteristieke stationsgebouw weer
volledig te laten functioneren door de binnenzijde van het station opnieuw in te richten. De
gedachte daarachter was dat als het gebouw breed toegankelijk is, het publiek de sociale
vitaliteit versterkt. Een wachtruimtevoorziening/verblijfsruimte vormt daarbij een essentieel
onderdeel. Een station is immers een plek van aankomst en vertrek en het is dus
vanzelfsprekend ook een plek waar de bezoeker moet wachten. De wachtruimte dient
daarom tot een prettige verblijfsruimte ingericht te worden. Ook is een duidelijke
doorstroming van de publieke hal van belang. Daarom is ervoor gekozen de hal in haar volle
lengte te benutten waarbij het oude vloerpatroon in ere is hersteld.
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Met de plannen werd beoogd om een publieke ruimte te creëren waarin de sfeer van vroeger
te proeven is. Een plek om door heen te lopen, te zitten, te praten of rustig een kopje koffie te
drinken, al wachtend op de trein. Voor een aangenaam verblijf is een kioskfunctie met koffie
en thee noodzakelijk die na verloop van tijd mogelijk is uit te breiden met de verkoop van

_________
4

Naast de plannen met het stationsgebouw in Winschoten, hebben de gemeente Oldambt en de provincie
Groningen ook plannen gemaakt om het busstation naast het treinstation in Winschoten sterk te verbeteren. Doel is
om onder meer het bestaande gebouw te slopen en er een open busstation met meer ruimte voor groen en enkele
overkapte wachtgelegenheden voor terug te laten komen. Verwacht wordt dat het een grote impuls kan betekenen
voor de hele stationsomgeving.

Een levendig station in Winschoten, voor en door bewoners!

bijvoorbeeld kranten, tijdschriften et cetera. Het zitmeubilair is als een element geïntegreerd
met de hal en geeft elke aangrenzende functie een eigen identiteit. De openbare ruimte dient
ook een informatiebalie te bevatten. Het streven is een informatiebalie waar cliënten van
sociale activering hun kennis kunnen overdragen en individuele hulpverlening kan worden
aangeboden in een daarvoor beschikbare spreekkamer.
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De openbare ruimte bevat inmiddels ook een openbare toiletvoorziening. Volgens de
specificaties van Prorail dienen de faciliteiten 24 uur per dag beschikbaar te zijn en dus
aansluiten op de buitenruimte. De faciliteiten komen daarom op dezelfde plek als voorheen.
Uiteindelijk is door intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen, waarbij de NS
een architect en een projectleider ter beschikking heeft gesteld, een grote verbouwing
doorgevoerd waarbij alle hiervoor genoemde bouwplannen aan de binnenzijde van het
station in het voorjaar van 2015 zijn afgerond. De totale kosten bedroegen € 430.000. NS
Stations, Prorail, gemeente Oldambt en de provincie Groningen hebben een financiële
bijdrage gedaan.
Buitenzijde van het pand
Ook aan de buitenzijde van het pand zijn enkele aanpassingen voorzien. Daarbij gaat het
om het terugbrengen van historische elementen en het gelijktijdig voorzien in een prettig
werkklimaat in het gebouw. Aan de buitenzijde van het pand dienen de deuren aangepast te
worden. De daklijst van de bovenwoning krijgt weer de stijl van 1904. Om een prettig
binnenklimaat te creëren, en daarbij de stookkosten voor de huurder te beperken, bestaat het
plan om het dak vanaf de onderzijde te isoleren. Nu is er sprake van een ongeïsoleerde
dakconstructie, waardoor veel warmte verloren gaat. Aan de voorzijde van het
stationsgebouw wordt een strook verharding tussen het gebouw en openbare weg
vervangen. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook de directe omgeving krijgt zo meer,
historische uitstraling. Naar financiële middelen voor de aanpassingen aan de buitenzijde van
het stationsgebouw wordt nog gezocht.
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Economische functie
De uitdaging die nog openstaat is het verbeteren van de economische functie van het
stationsgebouw. De samenwerkende partijen willen daarvoor het gebouw volledig invullen
met functies voor reizigers en inwoners. Het gebouw dient een multifunctionele invulling te
krijgen waarbij ontmoeten centraal staat. Het Oude Ambt neemt hierin het voortouw. In de
volgende paragraaf gaan we hier nader op in.
11
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3 NS Station Winschoten: vooruitblik
Het Oude Ambt aan het stuur
Het Oude Ambt is een proactieve organisatie voor welzijn en maatschappelijke
ondersteuning. Door middel van haar diensten draagt het Oude Ambt bij aan de kwaliteit van
het leven van het individu en de kwaliteit van de samenleving als geheel. Haar diensten zijn
gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en het
versterken van eigen kracht. Vroegtijdige signalering en preventie zijn daarbij belangrijke
pijlers. Dit alles wordt samen met inwoners en zoveel mogelijk betrokken partijen aangepakt.
Het Oude Ambt werkt met verschillende doelgroepen van jong tot oud, peuters, ouders met
jonge kinderen, jongeren, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook bijvoorbeeld met
wijkplatforms Hulpverlening.
Het Oude Ambt beschikt vanaf 2010 over het stationsgebouw. Het Oude Ambt huurt het
gebouw van de NS. Daarbij zijn een aantal voorwaarden gesteld. Zo dient bijvoorbeeld zorg
gedragen te worden voor een goede en veilige omgeving voor de reizigers. Daarom is onder
andere vereist dat het interieur en de omgeving van het station schoon en netjes is. Het
Oude Ambt heeft de ambitie om het stationsgebouw van Winschoten weer een functie te
geven en zo bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Oldambt.
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Geplande activiteiten in het station
De ruimtes binnen het station zijn op vele manieren te gebruiken. De aankomsthal wordt van
’s ochtends tot ’s avonds opengesteld voor reizigers. In die tijd is de aankomsthal een plek
om te schuilen te wachten op de aansluiting met een buslijn of om informatie te krijgen over
Winschoten en omgeving. Uitgangspunt is om koffie en thee te gaan schenken. Het Oude
Ambt heeft voor ogen om de werkzaamheden en activiteiten langzamerhand uit te breiden.
Zij denkt erover na een ruimte te gaan gebruiken voor korte overleggen en het een grote
ruimte te verhuren voor bijeenkomsten en symposia. De benodigde producten, zoals koffie,
thee, koek of eventueel broodjes en beleg worden bij de lokale middenstanders ingekocht.
Voor de keuze van de leverancier is de lokale betrokkenheid leidend.
5

Kortom, het station zal als volgt worden gebruikt:
1. Als plek om te wachten en/of te schuilen;
2. Als informatiepunt;
3. Als plek waar koffie, thee en broodjes kunnen worden genuttigd;
4. Als plek waar bijeenkomsten, symposia e.d. worden georganiseerd.

_________
5

Het Oude Ambt gaat uit van deze vier onderdelen, zonder dat deze overigens in steen gebeiteld staan. Men
staat open voor andere, betere ideeën. Niets is onmogelijk; wanneer een eerder genoemd onderdeel in de
praktijk niet haalbaar blijkt, dan kan bekeken worden of en hoe andere onderdelen wél uitvoerbaar en
realiseerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een boodschappenservice voor forenzen.
Wanneer dit mogelijk is, waarom zou een was- of strijkservice dan niet te realiseren zijn? Ook is het waard
om uit te zoeken of in de nabije toekomst de invulling van het station is uit te breiden met bijvoorbeeld
dagbesteding (in samenwerking met bijvoorbeeld Lentis, Oosterlengte), een fietswerkplaats (als leerwerk- of
werkervaringsplek), een steunpunt ten behoeve van het lokale verenigingsleven in te richten met een
aanbod van financiële administratie, ledenadministratie, et cetera.
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In ieder geval is voor de punten 2 tot en met 4 arbeidskracht noodzakelijk. Daarnaast is het
nodig om het stationsgebouw en de ruimte eromheen schoon te maken en te onderhouden.
Ook daarvoor zijn arbeidskrachten noodzakelijk.
Uitvoering in de praktijk: de mogelijkheden
Het streven is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - werklozen en
6
bijstandsgerechtigden - in te zetten voor de genoemde activiteiten. Ook kunnen vrijwilligers
7
een rol krijgen. De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers moeten wel
professionele begeleiding krijgen. Uiteindelijk is het doel de deelnemers naar een reguliere
baan op de arbeidsmarkt toe te leiden.
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Betrokken partijen
Naast Het Oude Ambt zijn ook de organisaties Humanitas Onder Dak (HOD) en Humanitas
8
DMH bereid om direct bij de uitvoering betrokken te worden. HOD is een zelfstandige
landelijke organisatie die werkt vanuit de humanistische grondslag. Dat betekent dat zij een
samenleving nastreeft waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en het samenleven met elkaar. HOD organiseert
opvang en begeleiding van mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. HOD
stimuleert daarbij het zelfoplossend vermogen van mensen. Het doel is hen op een zo
zelfstandig mogelijke manier te laten deelnemen aan de samenleving, maar wel ieder op zijn
of haar eigen manier. De begeleiding is daarom ook toegespitst op de specifieke wensen van
hen.

_________
6

Medewerking van de gemeente is hier onontbeerlijk. De gemeente dient hier in ieder geval een faciliterende rol te
spelen door welwillend op te treden bij het verlenen van vergunningen en het leveren van informatie.
7
Er hebben ook verkennende gesprekken plaatsgevonden met de Hanze Hogeschool. Zij zien de inzet van
studenten echter niet zitten, met name omdat de studenten vooral gericht zijn op de stad Groningen. Inmiddels
zijn er verkennende gesprekken met de ROC.
8
DMH staat voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag.
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Humanitas DMH helpt in het hele land mensen met een hulpvraag, d.w.z. mensen die in het
9
dagelijks leven zorg en ondersteuning nodig hebben. DMH bepaalt daarbij samen met deze
mensen de hulpvraag. Ook wordt gezamenlijk bekeken naar de mogelijkheden om hen vanuit
eigen kracht – zelfredzaamheid - en op hun eigen manier mee te laten doen in onze
samenleving. Humanitas DMH streeft een integrale aanpak na van wonen en werken. In de
praktijk betekent dat het combineren van alle soorten zorg in het dagelijks leven met
doelgerichte re-integratie naar werk. De afdeling Jobrun binnen Humanitas DMH neemt
doorgaans het begeleidingstraject op het gebied van werk (re-integratie) voor haar rekening.
De meerwaarde van Jobrun zit in het feit dat cliënten in veel gevallen al bekend zijn binnen
Humanitas DMH, waardoor er heel efficiënt de mogelijkheden en coaching- en
trainingsdoelen in beeld komen. Zo kan tevens een snellere en zorgvuldigere duurzame
plaatsing worden bewerkstelligd. Een andere voordeel is dat de lijnen tussen de woon- en
werkbegeleiding erg kort zijn waardoor een snelle aanpak mogelijk is.
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Gezamenlijke synergie
De gemeenschappelijke waarde van de samenwerkende organisaties is dat ze de kwaliteit
van leven van individuen binnen de samenleving willen helpen verhogen door gebruik te
maken van elkaars kracht en de kracht van ieder individu. De drie organisaties vullen elkaar
aan door hun specifieke aanpak op de afzonderlijke leefgebieden. Zo komt een breed
dienstverleningsconcept tot stand, waarbij doelgericht is toe te werken naar een
betekenisvolle integratie binnen de lokale samenleving van mensen die anders in een sociaal
isolement dreigen te vervallen. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend waarmee ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid aangaan voor de uitvoer,
implementatie en (financiële) risico’s van het project. Het Oude Ambt is de leidende partij. De
openstelling en het beheer van het gebouw vallen eveneens onder verantwoordelijkheid van
Het Oude Ambt. Daarover bestaat een overeenkomst met de eigenaar van het gebouw (NS)
waarin bepaalde afspraken zijn gemaakt.
Financiering
Voor de begeleiding van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is (deels)
10
financiering nodig. Er zijn drie afzonderlijke financieringsstromen beschikbaar:
Mensen met een dagbestedingsindicatie kunnen vanuit die indicatie begeleiding krijgen
van Humanitas HOD;
Mensen met een Wajong-uitkering kunnen binnen het station training krijgen in
werknemersvaardigheden en werkervaring opdoen. Hiervoor kan een sociaal
activeringstraject worden aangevraagd bij het UWV. Jobrun, de re-integratieafdeling
binnen Humanitas DMH, heeft een aspirant status bij Blik op Werk en kan Sociale
activeringstrajecten vanuit het UWV en de gemeenten uitvoeren. Daarnaast zijn er
gecertificeerde jobcoaches aanwezig die voor verdere re-integratie binnen de reguliere
arbeidsmarkt kunnen zorg dragen;
Daarnaast kunnen mensen die binnen de participatiewet vallen op dezelfde manier als
mensen met een Wajong-uitkering gebruik maken van een werkervaringsplaats/
participatietraject wel met extra financiering vanuit gemeente/werk- en inkomen. De
doelen en trajecten zijn verder identiek aan het doel en traject van degenen met een
Wajong-uitkering.

_________
9

In principe onafhankelijk van de arbeidsmarktpositie, dus werkend of werkloos, bijstandsgerechtigd of nuggers,
wao’er, wajonger et cetera.
10
‘Beschikbaar’ betekent hier niet dat de financiering (zo goed als) geregeld is. Ook is nog niet bekend welk bedrag
noodzakelijk is. Dat is vooral afhankelijk van het aantal kandidaten.
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Het Oude Ambt onderzoekt ook in hoeverre zij zelf voor een deel van de bezetting en/of
begeleiding zorg kan dragen. Dat kan bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar mogelijke
combinaties met andere werkzaamheden die door het Oude Ambt reeds worden uitgevoerd
(op het terrein van dagbesteding, informatievoorziening, participatie). Afstemmen met de
gemeente is wel nodig gezien de reeds lopende afspraken.
Het Oude Ambt en de andere uitvoerende partijen zijn van mening dat vrijwilligers ook een
belangrijke rol kunnen spelen rond de eerder benoemde werkzaamheden. Dat kan in de
vorm zijn van uitvoerende werkzaamheden maar ook begeleidende werkzaamheden (van de
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook om andere vrijwilligers aan te sturen
of te begeleiden). In de zoektocht naar vrijwilligers, binnen of buiten Winschoten, kan de
vrijwilligersvacaturebank een rol vervullen door vacatures op te stellen en vrijwilligers te
11
werven. Recent zijn door Het Oude Ambt vacatures opgesteld en uitgezet via de
vrijwilligersvacaturebank.
De uiteindelijke ambitie is dat het stationsgebouw volledig te integreren binnen de plaatselijke
samenleving. Het zou een ontmoetingsplek kunnen zijn voor alle bewoners, waar gezellig
een bakje koffie gedronken kan worden of een plek waar wat hand- en spandiensten zijn te
verrichten samen met de mensen die daar dagbesteding of arbeidstraining krijgen.
Stand van zaken: de invulling van de startambitie
Onderstaand is de startambitie van Het Oude Ambt ten aanzien van de invulling van het NS
Station in hoofdlijnen weergegeven, inclusief de inschatting van de daarbij benodigde inzet
aan arbeidsuren. Uitgaande van de startambities, zal er wekelijks behoefte zijn aan 86 uur
inzet door vrijwilligers en/of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelet op de
openingstijden is het nodig om dagelijks minimaal drie personen in te zetten om de
startambities te kunnen verwezenlijken. Begeleiding van al deze personen op de werkplek is
noodzakelijk. Duidelijk is dat de startambities stevig zijn.
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_________
11

Ook bij de inzet van vrijwilligers zijn er een aantal (beperkte) kostenposten zoals kosten voor koffie/thee, scholing,
eventuele reiskosten, een presentje en dergelijke.
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Recent zijn er een aantal concrete stappen gezet. Zo heeft Het Oude Ambt iemand
aangenomen die voor de rest van het jaar 28 uur per week de coördinatie en leiding van de
12
activiteiten binnen het NS Station op zich zal nemen. Dit betekent dat het station op korte
termijn open zal kunnen gaan. Ook zijn er recent door Het Oude Ambt definitieve afspraken
gemaakt met Humanitas. Humanitas zal cliënten met een dagbestedingsindicatie inzetten
voor de uitvoering van de activiteiten binnen het NS Station. Zij krijgen begeleiding door
Humanitas in samenwerking met de aangestelde coördinator.
… of een andere aanpak?
Er is echter ook een andere aanpak mogelijk. Een aanpak waarin een ondernemer het
voortouw neemt. De voordelen daarvan zijn duidelijk. Zo is zakelijk inzicht van belang. Het
initiatief moet zo veel mogelijk zonder subsidie kunnen opereren. De stroom reizigers die het
station dagelijks aandoet biedt een interessante bron van inkomsten. Er lijken mogelijkheden
om een sluitende businesscase te ontwikkelen. Tijdens de operationele fase moet er iemand
zijn die kan sturen op financiële resultaten en waar nodig tijdig kan ingrijpen met passende
oplossingen. Ook moet er iemand zijn die de dagelijkse leiding op zich kan en wil nemen.
Omdat een station van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruikt wordt, zijn er mensen
nodig die ook de mogelijkheid en ambitie hebben om deze uren vrij te maken. Ook kan een
ondernemer bij uitstek de kneepjes van het vak overbrengen op het personeel (bijvoorbeeld

_________
12

Het Oude Ambt heeft daar zelf een bedrag voor beschikbaar kunnen stellen. Beoogd wordt om via bijdragen van
andere partijen tot een duurzame inzet van deze persoon te komen.
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de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt c.q. vrijwilligers). Zo kan de doelgroep echt
worden voorbereid op en toegeleid worden naar de arbeidsmarkt.
Platform31 heeft eind 2014 met verschillende ondernemers contact opgenomen. Daaruit
bleek dat ondernemers (nog) niet staan te trappelen om in een avontuur rond het
stationsgebouw te springen. Hoewel niet als dusdanig uitgesproken, lijkt de huivering voort te
komen uit de perceptie dat het ontbreekt aan financieel perspectief. Simpel gezegd, de
ondernemers zijn bang niet genoeg te kunnen verdienen. Veel ondernemers steken uiteraard
al veel tijd in hun eigen zaak. De extra tijd die zij eventueel investeren in het stationsgebouw
moeten zij wel kunnen verzilveren. Wanneer dit naar hun idee niet mogelijk is, is het vanuit
het perspectief van de ondernemer logischer om deze tijd in de eigen zaak te investeren.
Echter, zodra zij wel degelijke mogelijkheden zien zijn om geld te verdienen of merken dat er
een andere toegevoegde waarde ontstaat, zullen zij mogelijk wel willen aanhaken. Als het
draait om ‘eerst zien, dan geloven’, kunnen kleine successen al veel betekenen voor het
verdere verloop van het project. Ook is het goed na te denken over vormen van publiekeprivate samenwerking.

17
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4 Ter overpeinzing
Naar aanleiding van de informatie in de vorige hoofdstukken springen een aantal zaken in het
oog:
-

Sociaal ondernemerschap als ambitie. De invulling voor het stationsgebouw die het Oude
Ambt voor ogen heeft, vertoont veel overeenkomsten met sociaal ondernemerschap.
Hoewel er vele definities van sociaal ondernemerschap in omloop zijn, kan worden
gesteld dat bij sociaal ondernemerschap niet de financiële winst voorop staat maar de
maatschappelijke winst. De maatschappelijke winst kan zijn dat een bepaald
maatschappelijk probleem is te tackelen of dat mensen die aan de kant staan toch een
kans krijgen aan de slag te gaan. Maar financiële winst speelt ook een belangrijke rol,
vooral omdat de inzet van arbeid daardoor op lange termijn verzekerd is. Kortom, voor
een succesvol en duurzaam initiatief moet zowel de maatschappelijke als de
bedrijfseconomische kant van de onderneming goed op orde zijn.

-

Vul de nog ontbrekende parameters in. Welke activiteiten en werkzaamheden er in en
rond het stationsgebouw zullen gaan plaatsvinden zijn in grote lijnen bekend. Hetzelfde
geldt voor de beoogde doelgroepen die de werkzaamheden dienen uit te voeren danwel
de uitvoering gaan begeleiden. Maar er ontbreken nog wat parameters, zoals het exacte
aantal uren die de verschillende werkzaamheden dagelijks in beslag nemen, het aantal
vrijwilligers/personen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat daarvoor benodigd is, de
tijdstippen van aanwezigheid van de coördinator, mate van begeleiding, huurkosten,
energiekosten et cetera. Hoewel er nog wat parameters ontbreken verwacht Het Oude
Ambt per jaar minimaal € 30 duizend aan extra financiële middelen nodig te hebben om
13
de begroting sluitend te krijgen.

-

Nu het goede moment? Misschien is het niet zo verwonderlijk dat lokale ondernemers
nauwelijks zijn aangehaakt bij de plannen en activiteiten rond het station Winschoten.
Ondernemers (en de gemeente Oldambt) hebben immers hun handen al vol aan het
actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’. De ambitie van het programma,
dat een brede aanpak voorstaat van het centrumgebied, is Winschoten klaar te stomen
voor de komende 50 jaar. Om dit te realiseren slaan gemeente, provincie, ondernemers
en vastgoedeigenaren de handen ineen. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben
een actieve rol in onder meer de bestrijding van de leegstand. Zo is er bijvoorbeeld de
leegstandsverordening ingevoerd. Ook zijn er plannen rond samenwerking bij het
inkopen van goederen en diensten. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor het
vermarkten van de binnenstad van Winschoten, waarbij vooral wordt ingezet op
14
‘beleving’. Kortom, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben hun handen al vol.
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_________
13

14

Dit betreft een lage inschatting van de salariskosten.

Toch is ook de restauratie van het stationsgebouw een concreet uitvloeisel van het actieprogramma.
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-

Begin klein en flexibel. Het Oude Ambt kiest terecht voor een groeimodel waarbij de
15
werkzaamheden en activiteiten langzamerhand zijn uit te breiden. Koffie, toilet en
eventueel reizigersinformatie lijken hiervoor het meest voor de hand te liggen. Van
daaruit is het mogelijk organisch te groeien vanuit de energie van de eigen mensen en de
vraag van gebruikers van het station en bewoners van Winschoten. Binding met de buurt
en de reizigers en een energiek, wendbaar team zijn hiervoor de basisingrediënten.
Probeer projecten simpel en met niet teveel investeringen op te zetten. Bij succes is
uitbreiden mogelijk, bij de noodzaak voor verandering en nieuwe behoeften kan worden
geschakeld. Hierdoor blijven bovendien risico’s beperkt.
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-

_________
15

Platform31 heeft in september 2014 een peiling laten doen naar de behoeften van reizigers die gebruikmaken van
het station in Winschoten. Voor de behoeftepeiling op station Winschoten zijn interviews afgenomen op het
station zelf, met wachtende en arriverende reizigers. Er is gekozen voor kwalitatieve interviews, om de wensen
van reizigers in open gesprekken (met enkele richtlijnen) te verkennen. In totaal is er met 28 reizigers
gesproken. Op basis van de resultaten is het advies om klein en flexibel met de activiteiten te beginnen, d.w.z.
met een of twee onderdelen die de grootste kans van slagen hebben. Voor meer informatie, zie de bijlage.
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BIJLAGE
Analyse van reizigersbehoeften op Station Winschoten16
Inleiding en opzet
Om keuzes over de invulling van het stationsgebouw op station Winschoten te kunnen
onderbouwen, is een peiling gedaan naar de behoeften van reizigers die gebruikmaken van
het station. Voor de behoeftepeiling op station Winschoten zijn interviews afgenomen op het
station zelf, met wachtende en arriverende reizigers. Er is gekozen voor kwalitatieve
interviews, om de wensen van reizigers in open gesprekken (met enkele richtlijnen) te
17
verkennen.
In de gesprekken is grofweg naar twee onderwerpen gevraagd: de beleving van het station
en de gewenste voorzieningen op het station (die het op dit moment niet biedt). Om de
beleving te onderzoeken is specifiek gevraagd naar de algemene indruk, veiligheid,
overzichtelijkheid, of het station als schoon wordt ervaren en de verblijfsmogelijkheden. Wat
betreft de gewenste voorzieningen werd in eerste instantie een open vaag gesteld, waarna
eventueel werd doorgevraagd over mogelijke horecavoorzieningen, winkels en diensten die
in het stationsgebouw gevestigd zouden kunnen zijn. Ook werd gevraagd wat de leeftijd van
de geïnterviewde, het reisdoel (privé, werk, onderwijs, toerisme) en de functie van station
Winschoten in de reis (beginpunt, overstappunt, eindpunt) was. In totaal zijn 28 reizigers
geïnterviewd in de ochtend.
20

Beleving
Kort gezegd hebben vrijwel alle geïnterviewden een positieve of gematigd positieve
algemene indruk van station Winschoten. Op de algemene vraag waren de meest
voorkomende antwoorden “prima”, “niks mis mee”, of “prettig”. Door reizigers die regelmatig
het station gebruiken werd veelal verwezen naar de verbeterde situatie: “het is er flink op
vooruit gegaan, ziet er netjes uit nu”, “het was wel een beetje een vervallen station, maar nu
is het allemaal mooi, vooral het gebouw”.
Geen van de geïnterviewden voelt zich ooit onveilig op het station. “Nooit overlast van
anderen”, “het is altijd goed verlicht”. Wel twijfelde een reiziger over de fietsenstalling: “ik
hoorde dat hier best veel fietsen worden gestolen. Dat komt misschien ook wel omdat hier
verder weinig te doen is, dan is het ’s avonds heel stil. Er zijn al twee fietsen van mij gejat”.
Op vragen over overzichtelijkheid en of het station als schoon wordt ervaren antwoordde
eveneens niemand negatief. Alleen het voetgangers- en fietserstunneltje naast het station om
van de ene naar de andere kant van het spoor te komen wordt niet alom gewaardeerd. Het is
“vies”, “donker” en “irritant omdat je er niet helemaal doorheen kunt fietsen; op het eind moet
je afstappen en je fiets omhoog tillen”.

_________
16

Mark Minkjan en Maaike Poppegaai (2014), Analyse van reizigersbehoefte op station Winschoten, september
2014, Platform31.
17
Kenmerken geïnterviewde reizigers: reden van de reis: onderwijs (15), werk (8), privé (4), toerisme (1); functie
station Winschoten binnen de reis: beginpunt (14), tussenstop (10), eindpunt (4); leeftijd: 16 tot 30 jaar (17), 31
tot 50 jaar (5), 50 jaar en ouder (6).
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De verblijfsfunctie van het station lijkt nog wel aan populariteit te kunnen winnen. Meermaals
werd genoemd dat het geen goede plek is om langer te zijn. “Vooral ’s ochtends, dan is het
hier heel druk en kun je nergens zitten”, maar de meeste slechte belevingen met het station
vinden plaats in de wintermaanden. “Je kunt hier in de winter nergens binnen zitten”, “het is
echt niet te doen als je moet wachten op je trein in de kou en als er veel wind staat”, “het is
jammer dat je niet droog kunt zitten als het regent” en “op een gegeven moment was de
wachtruimte even open, maar dat was pas na de winter, terwijl je dan liever buiten bent”.
Voorzieningenbehoefte
Opmerkelijk is dat de meeste reizigers weinig bijzondere wensen hebben wat betreft
voorzieningen op Station Winschoten. Ze lijken gewend aan het feit dat het station tot nu toe
vooral heeft gefungeerd als een opstapplaats voor de trein en kunnen moeilijk mogelijke
toekomstscenario’s projecteren op de plek. In interviews is daarom specifiek doorgevraagd
naar de behoefte aan specifieke stationsfaciliteiten. Er waren twee uitzonderingen die
steevast werden genoemd zonder ernaar te hoeven vragen: koffieverkoop en
toiletvoorziening. Daarnaast werd een aantal keer het gemis van een punt voor
reizigersinformatie aangegeven. Ook een minisupermarkt of kiosk zou door veel van de
geïnterviewden worden gewaardeerd. De afwezigheid van afgesloten wachtruimtes is reeds
hierboven onder de belevingsanalyse beschreven als tekortkoming. Op andere, opgevoerde
voorbeelden werd lauw gereageerd, behalve de mogelijkheid van een fietsreparatiepunt.
Het voorzieningenaanbod op het station is momenteel zeer gering. Dat valt veel reizigers op.
Volgens de geïnterviewden gaat de voorkeur overduidelijk uit naar koffieverkoop. Ook al is
(of was) er een koffieautomaat in de wachtruimte, vrijwel iedere geïnterviewde zegt dat hij of
zij koffie op het station zou kopen als daarvoor een verkooppunt aanwezig zou zijn. “Ik ben
een koffieleut, dus ik vind het jammer dat ik hier nu geen koffie kan kopen”, “als er een kiosk
was zou ik hier vaak koffie kopen”. Slechts twee van de geïnterviewden zeggen waarschijnlijk
geen koffie op het station te kopen, mocht dat mogelijk zijn.
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De afwezigheid van een toilet is de tweede meest genoemde behoefte waarin nu niet wordt
voorzien. Zeker gezien het aanzienlijke aandeel reizigers dat vanuit omliggende plaatsen met
de bus naar Winschoten komt om daar op de trein (die ook geen wc aan boord heeft) naar
Groningen over te stappen, lijkt een toilet allesbehalve een overbodige luxe.
Na koffie en toilet werd het meest gesproken over een ‘kiosk’, ‘broodjeszaak’ of kleine
supermarkt (á la Albert Heijn To Go). Veel mensen zeggen op stations vaak gauw iets te
kopen als ze moeten wachten op hun trein.
Vier geïnterviewden - overigens allen 60-plussers - zeiden een loket te missen waar
reisinformatie kan worden gewonnen. De jongere generaties zijn wellicht meer gewend aan
de schermen met dynamische reisinformatie of gebruikt mobiele technologie om informatie te
achterhalen.
Op het voorstel van een fietsreparatiepunt in het stationsgebouw werd door iedereen positief
gereageerd. “Een fietsenmaker zou handig zijn; ’s ochtends afleveren, ’s avonds weer
ophalen”, “Ja, praktisch! Er zitten er nu twee in het centrum, maar volgens mij gaat de
Halfords weg en die andere is best duur. Fijn als je hier snel iets kunt laten fixen”.
Op andere voorgestelde mogelijke stationsvoorzieningen werd nauwelijks enthousiast
gereageerd. Op de vraag of de reizigers van een stomerij, kantoor of flexwerkplek, kapper,
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beauty- of massagesalon, kinderopvang, zaalverhuur of uitgebreider restaurant in het
stationsgebouw gebruik zouden maken, werd negatief of onverschillig gereageerd. Ook de
mogelijkheid van afhaalmaaltijden wordt niet door iedereen als belangrijke behoefte gezien
(“Nee, ik denk dat mensen hier het liefst thuis eten maken. Kleine tussendoortjes kopen ze
denk ik eerder”), al vertelden twee studenten dat ze het wel op prijs zouden stellen,
aangezien ze vaak pas later op de avond terug in Winschoten arriveerden en dan graag een
snelle, voedzame maaltijd zouden willen kunnen kopen.
Opvallend is dat het gros van de reizigers uit scholieren en studenten bestaat. Voor een
aanzienlijk deel van hen is station Winschoten een overstappunt van trein naar bus naar det
omliggende dorpen en vice versa. Dit zijn belangrijke gegevens als je nadenkt over de
invulling van het stationspand.
Aanknopingspunten naar aanleiding van interviews
Op basis van de hiervoor beschreven bevindingen zijn enkele aanknopingspunten te
formuleren waarop kan worden ingezet. Sommige zijn voor de hand liggend en lijken goede
kans te hebben om te slagen. Andere zijn wellicht op langere termijn haalbaar of kunnen
geleidelijk worden geïmplementeerd.
Koffieverkoop en toilet
Functies die vermoedelijk succesvol zullen zijn in het station zijn koffieverkoop en
toiletvoorzieningen. Naast koffie en thee kunnen ook kleine snacks en andere kioskproducten worden verkocht die weinig extra handelingen en kosten met zich meebrengen.
Ook stapsgewijs experimenteren met het assortiment behoort tot de mogelijkheden.
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Voor toiletgebruik kan prima geld worden gevraagd, wat op vrijwel alle stations gebruikelijk is.
Eventueel kunnen reizigers die iets consumeren/kopen een munt krijgen waarmee zij gratis
van het toilet gebruik kunnen maken.
Reizigersinformatie
Wanneer de mensen die in een (kleine) horecafunctie in het station werken ook beperkte
kennis hebben van reistijden, bestemmingen en bijvoorbeeld de OV-chipkaart(oplaadpunten),
kan op informele wijze in de behoefte aan (niet-gedigitaliseerde) reizigersinformatie worden
voorzien, die blijkbaar nog bestaat.
Fietsreparatie
Het station is misschien wel de plek in Winschoten waar de meeste fietsen zich
concentreren. Wanneer hier kleine of grotere reparaties kunnen worden gedaan, kan dit een
goede centrale voorziening zijn. Als het bedrijf Halfords inderdaad uit Winschoten vertrekt,
kan er een gat in de markt overblijven. Wellicht kan er zelfs een ex-medewerker van die
winkel assisteren in het opzetten of beheren van een fietswerkplaats.
Verdere aanknopingspunten en marktverkenning
Uit de interviews op het station is vooral de vraag naar basale behoeften door reizigers in
kaart gebracht, maar de markt van potentiële gebruikers en klanten is uiteraard groter dan
deze groep. Ook zijn er initiatieven denkbaar die kunnen inspelen op nieuwe behoeften.
Sommige producten of diensten worden in eerste instantie niet noodzakelijk geacht, maar
kunnen wel degelijk een nieuwe vraag creëren, zowel voor reizigers als voor inwoners van
Winschoten en omgeving.
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Wanneer je kijkt naar voorzieningen in Winschoten die in de afgelopen jaren zijn verdwenen
of waarnaar behoefte is ontstaan, kan je inspelen op de lokale benodigdheden. Naar welke
lokale functies is vraag? Zijn er ontmoetingsplekken, zorgfuncties of diensten die missen of
zijn verdwenen? Het stationsgebouw kan hier wellicht een nieuwe plek voor zijn.
Gratis draadloos internet is tegenwoordig bijna een must. Het kan bovendien mensen langer
vasthouden op een plek, wat de kans op consumptie en ontmoeting vergroot. De
mogelijkheid om achter een laptop te werken is daarom aan te bevelen. Daarvoor zijn
zitplekken anders dan de standaard bankjes in wachtruimtes nodig. Als blijkt dat velen hier
gebruik van gaan maken, is het goed de behoefte onder de gebruikers te peilen of zij vaste
werkplekken willen, vergaderruimtes die zij voor korte of langere tijd kunnen huren of andere
kantoorfaciliteiten.
Het is goed om kunde en kennis van bewoners uit de buurt in kaart te brengen om
vervolgens bewoners aan elkaar te binden. Hieruit kunnen ideeën ontstaan die wellicht plek
kunnen krijgen in het gebouw. Ook zouden bijvoorbeeld aspirant-ondernemers met geringe
investering hun onderneming kunnen starten vanuit een ruimte in het station.
Concepten die met eten te maken hebben kunnen ook succesvol zijn. Gezien de sociaalmaatschappelijke achtergrond van Het Oude Ambt zouden eetinitiatieven met een
persoonlijke, informele, laagdrempelige en betaalbare inslag goed bij de plek passen.
Bijvoorbeeld een gezond, persoonlijk alternatief op de snackbar of de afhaalchinees, door
maaltijden te koken door buurtbewoners (eventueel vanuit huis) en te verkopen vanuit het
station. Dit kan goed aansluiten op de leefstijl van studenten en forensen die ’s avonds
aankomen op het station. Er zijn verschillende manieren om dit om dit op een simpele manier
aan te pakken. Zo kan het een fysiek, centraal verkooppunt zijn voor alle mensen die via
thuisafgehaald.nl maaltijden aanbieden in en rond Winschoten. Zodoende wordt een
raamwerk geschapen waarbinnen andere personen of partijen voor de invulling zorgen, zodat
de activiteiten voor Het Oude Ambt overzichtelijk blijven.
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Wanneer van het station (meer dan nu) een plek is te maken waar mensen verblijven – de
behoefte daaraan lijkt zeker te bestaan – ontstaat er meer levendigheid in en om het gebouw.
Daardoor groeit het aantal potentiële klanten van de aangeboden producten en diensten.
Ook kleine of grotere initiatieven waar buurtbewoners op af komen kunnen hieraan bijdragen,
zoals een ruilwinkel, een repaircafé, een kinderspeelplek, een afhaalplek voor postpakketjes
of een locatie waar mensen uit de buurt hun diensten of klusjes kunnen aanbieden.
Conclusie - algemene aanbevelingen
Begin klein en flexibel, met een of twee onderdelen die de grootste kans van slagen hebben.
Koffie, toilet en eventueel reizigersinformatie lijken hiervoor het meest voor de hand te liggen.
Van daaruit is organische groei mogelijk vanuit de energie van de eigen mensen en de vraag
van gebruikers van het station en bewoners van Winschoten. Binding met de buurt en de
reizigers en een energiek, wendbaar team zijn hiervoor de basisingrediënten. Probeer
projecten simpel en met niet teveel investeringen op te zetten. Bij succes kan je uitbreiden,
bij de noodzaak voor verandering en nieuwe behoeften kan je schakelen. Hierdoor blijven
bovendien risico’s beperkt.

Een levendig station in Winschoten, voor en door bewoners!

