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Hergebruik leegstaande gebouwen binnenstad Winschoten
sessie op donderdag 7 juli, van 11.00 tot 15.30 uur

Programma van 11.00-17.00 uur 
met een lunch van De smaak van Groningen.
Locatie: Voormalige LTS Winschoten 

Lijst van deelnemers :
 Naam    Organisatie

1 Petra Koonstra  Het Paleis

2 Elles Bulder  Onderzoeksbureau Elles Bulder

3 Jan Willem Wolff  Wolff Management Consultancy 

4 Merel van Dijk  PEERgroup

5 Piet Ziel   Gemeente Oldambt

6 Jansje Albers  Gemeente Oldambt

7 Anton Saman  Gemeente Oldambt

8 Thea Gielleit  Gemeente Oldambt

9 Wubbe Koning  Gemeente Oldambt

10 Hieke Pars   Kennisplatform 

     Tussentijd in Ontwikkeling/ kunstenaar

11 Carolien Lichtenberg Bureau M.E.S.T. 

12 Flip Bakker  Lab 08 

13 Brigitte van Bakel Lab 08 

14 Sandra Grabs  Lab 08 

15 Michel Melenhorst Lab 08 

Gezicht op Torenstraat                                             en omgeving
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Werklunch
De binnenstad van Winschoten kampt 
in bepaalde delen van het centrum-
gebied met leegstand van winkel-
panden. Dit verschijnsel heeft te 
maken met toenemende bestedingen 
van de consument via internet en 
een verschuiving van winkelvesti-
gingen naar meer perifere locaties 
maar ook een zeker starheid in de 
huurprijzen van het vastgoed werkt 
langdurige leegstand in de hand. 
In samenspraak met de winkeliers, 
eigenaren, ondernemers wil de ge-
meente onderzoeken hoe om te gaan 
met deze fenomenen en bijbehorende 
effecten van leegstand en verpau-
pering.  

Lab 08 is gevraagd deze samen-
spraak te organiseren en vorm te 
geven; Met prikkelende voorstel-
len te komen en met een zogenaamde 
frisse kijk op de problematiek een 
waardevolle toevoeging voor Win-
schoten te betekenen. 
Ook door de samenspraak met kun-
stenaars en de zogenaamde crea-
tieve industrie wordt door de ge-
meente een mogelijke vernieuwende 
impuls voor Winschoten veronder-
steld.

LAB08@Winschoten
Op 07/07/2011 is die samenspraak georganiseerd in een 
werklunch. Deelnemers zijn genodigden uit de creatie-
ve sector, onderzoek, advies en projectbegeleiding, en 
ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt. 
Plaats van handeling is de aula van het voormalige LTS-
gebouw, het creatieve centrum van Winschoten. Een geza-
menlijke rondgang door het winkelgebied, voorafgaand aan 
de werklunch, geeft een goede impressie van de situatie 
– zowel voor kansen als bedreigingen.
 
Als eerste gang presenteert Lab08 een korte analyse van 
het gebied, de karakteristieken, en laat enkele prik-
kelende, inspirerend beelden zien voor een mogelijke 
aanpak. 

De tweede gang bestaat uit korte lunchlezingen door drie 
gasten die hun ervaring met zogenaamde bottom-up pro-
cessen van gebiedsontwikkeling en de uitstraling van 
kansrijke, vernieuwende initiatieven naar de buurt toe-
lichten. Petra Koonstra doet dat voor ‘Het Paleis’ in 
Groningen, de herontwikkeling van een verpauperd stuk 
erfgoed tot een centrum voor creatieve industrie. Hieke 
Pars vertelt over haar ervaringen met het grijze huis in 
Enschede, om met kleine kunst-prikkels participatie in 
de buurt op te zetten. Carolien Ligtenberg presenteert 
enkele initiatieven van bureau MEST in Rotterdam.
Tijdens de derde gang volgt in dialoog met de aanwezigen 
een inventarisatie van de mogelijkheden, kansen, ideeën 
op een interactieve kaart. Dat gebeurt aan de hand van 
de vragen: 
1. Hoe is dit ontstaan?
2. Wat gaan we er aan doen? Waarom loopt het wel/niet?
3. Wie gaat/wil/kan/moet dit doen?
4. Wat kost dat – wie gaat dat betalen?
De koffie/nazit is gebruikt voor de afronding: het be-
palen van kansrijke projecten, die verdere uitwerking 
verdienen.
Deze publicatie vormt de documentatie van de werklunch.

Venne
Het Rond

De Markt

Torenstraat

Lokatie brainstorm

Station
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Winschoten:
18500 inw
Oldambt: 
39500 inw
verzorgingsgebied:

80000 inw
Circa 20% van
de winkelpanden 
staat leeg en deze 
trend zet door.

ten opzichte van 
het Ned. gemiddelde
heeft Winschoten 

veel winkels

Bron: Dagblad van het Noorden februari 2011
 
“...Van de middenstandruimte in Winschoten 
staat inmiddels twintig procent leeg. Dat is 
een schrikbarend getal, vinden ook de onder-
nemers. Volgens hen moet het de hoogste pri-
oriteit van de gemeente Oldambt zijn om de 
leegstand zo snel mogelijk op te lossen.”

De problemen zijn erg zichtbaar rondom de 
Torenstraat.
Al een aantal jaren wordt hier gezocht naar 
oplossingen:
o.a. door het verbeteren van de kwaliteit van 
de openbare ruimte, City manager, Stichting 
Carillion. De aanpak is gericht op het ver-
sterken van het winkelapparaat.

Bron: CBS

Krimp/vergrijzing/ontgroening:
Winschoten/Oldambt  heeft veel ouderen tov het 
landelijk gemiddelde:  20% 65+ tov 14% lan-
delijk. Dat het aantal ouderen groeit is ook 
duidelijk.
Jongeren trekken naar de stad, en komen niet 
meer terug.

Winkels:
De leegstand in winschoten bedroeg in 2010 14% 
van het totaal tegen 5 % landelijk gemiddeld.
Het is nog erger geworden. 
In totaal is er 67375 m2 winkeloppervlak en 
zijn er 276 winkels.
Dat betekent dat er 140 inwoners per winkel 
zijn (op de schaal van gemeente Oldambt) en 
0,58 inwoners per m2, dat is vrij fors maar 
niet heel uitzonderlijk (hoe lager hoe meer m2 
tov van het inwoneraantal).

Leegstand en dichtgetimmerd
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Nee, maar met een beetje moeite...

Stadskamers 
Een  vorm van hergebruik van een leegstaand pand zou de 
Stadskamer kunnen zijn. 
De Stadskamer is zoals het woord zegt een kamer in de 
stad waar ouderen, ook degenen die minder goed ter been 
zijn of afhankelijk van het steeds minder frequente 
openbaar vervoer in het ommeland, voor een dag(deel) 
naar toe kunnen komen. Ze worden opgehaald en weer 
thuisgebracht. Er rijdt namelijk een voor rolstoelen en 
looprekjes geoutilleerd busje dat wordt gerund door een 
ZZP-er. 

In de Stadskamer wordt door de buurtondernemers een 
dienst verleend. Bijvoorbeeld: een (Chinese)lunch - er 
is een terrasje - een passessie van een kledingzaak, 
een kapsessie door de kapper, een bijspijkerles mo-
derne knoppen, de boodschappenservice (bakker, slager, 
groentenboer). En natuurlijk even struinen door hartje 
Winschoten, rondje HEMA, ijsje in het park, met bege-
leiding van een ZZP-er of die vriend of vriendin die 
in de Stadskamer is ontmoet. Daarna uitrusten in een  
     comfortabele leunstoel,die  
     de meubelzaak op proef  
     heeft staan in De Stads-
     kamer.     
     En ...    
     uitzicht op de levendige 
     bedrijvigheid van de 
     Langestraat, Venne 
     of de Torenstraat.

Vroeger alles beter? 

Deze foto’s laten zien dat de zoneringen en overgangen 
van straat naar winkels en woningen  anders was en dat 
daarmee ook het gebruik van de stad diverser, meervou-
diger, minder eenduidig en daardoor levendiger was. Deze 
zonering is in potentie nog steeds aanwezig omdat de 
voormalige stoepen nog steeds tot het grondstuk van de 
panden en niet tot het openbaar gebied behoren. Volop 
kansen dus om die overgang opnieuw vorm te geven en nieu-
we vormen van gebruik te introduceren.
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Weidse blik 
Winschoten

                                     +

Wereld van 
achterkanten

Problemen?
of

Kansen! 
De grote hoeveelheid open en lege  ruimte in Winscho-
ten zorgt voor een enigszins desolate aanblik van delen 
van de stad. Tegelijkertijd ligt hier een kans tot een 
kwalitatieve invulling die weinig investering vraagt.

Moderne winkels hebben een winkeldiepte die zodanig is 
dat in Winschoten de winkels vaak de totale diepte van 
tussen twee straten souperen. Dit heeft een wereld van 
achterkanten opgeleverd. Winkels willen een maximale 
frontbreedte in de winkelstraat, hierdoor zijn de woon-
ruimtes boven winkels vaak niet meer bereikbaar, entree 
en trappen zijn opgeofferd voor die frontbreedte. 

Nu komt de achterkant in beeld! Hier is het goed moge-
lijk om een ontsluiting te maken voor de woningen op de 
verdieping, de achterkant komt tot leven en de sociale 
controle op de winkelstraat buiten openingstijden wordt 
verbeterd.
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Kus&Sloop - 100% Lokaal 
 
Afrikaanderwijk Rotterdam 
 

 
 
 
 
De Afrikaanderwijk staat aan de vooravond van een grootscheepse 
transformatie. Passend binnen deze plannen is het idee ontwikkeld voor 
Kus&Sloop, 100% lokaal. Met Vestia Rotterdam Feijenoord als initiatiefnemer, 
zijn onder begeleiding van bureau M.E.S.T. vijf appartementen omgetoverd tot 
kuswoning*** 
 
Vanaf 18 december 2010 zijn de kuswoningen te huur, per nacht of per week, 
voor iedereen die wil weten wat de Afrikaanderwijk te bieden heeft. 
 
De uniekheid van de appartementen zit in de tijdelijkheid: de kuswoningen 
reizen mee met het transformatieproces van de wijk. De leegstaande panden 
die wachten op vernieuwing worden niet slechts tijdelijk benut, maar 
genereren tevens een nieuwe dynamiek in de wijk. 
 
Doel van Kus&Sloop is de potenties en aanwezige positieve lokale waarden 
zichtbaar te maken en, waar mogelijke, nieuwe waarden aan de wijk toe te 
voegen. Kus&Sloop vormt een platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling 
tussen bestaande bewoners, kunstenaars, ondernemers en nieuwe gebruikers van 
de wijk. 
 
www.kus-en-sloop.nl 
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De uniekheid van de appartementen 
zit in de tijdelijkheid: de kus-
woningen reizen mee met het trans-
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vernieuwing worden niet slechts 
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tevens een nieuwe dynamiek in de 
wijk.
Doel van Kus&Sloop is de poten-
ties en aanwezige positieve lo-
kale waarden zichtbaar te maken 
en, waar mogelijke, nieuwe waar-
den aan de wijk toe te voegen. 
Kus&Sloop vormt een platform voor 
ontmoeting en kennisuitwisseling 
tussen bestaande bewoners, kun-
stenaars, ondernemers en nieuwe 
gebruikers van de wijk.
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Carolien Ligtenberg: Lunchlezingen
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In september 2009 is de Bloemsingel 10, in Gronin-
gen, bekend onder de naam het Paleis, geopend. In 
het voormalig scheikundig laboratorium van de RUG 
is door DAAD een ontwerp gemaakt voor een cultureel 
woon-werkgebouw. 

In het pand zijn ateliers, starters-ateliers, be-
drijven, appartementen, gastenverblijven/artist in 
residence, projectruimtes, cursusruimtes, flex-
plekken, een conferentiezaal, vergaderruimtes, en 
horecavoorziening ondergebracht. In en rond het 
gebouw is ruimte voor allerlei culturele activi-
teiten.

In het ontwerpproces, maar ook in de uitvoering, 
hebben de initiatiefnemers - de kunstenaars die in 
het pand zijn gaan werken - en later ook de be-
woners, een belangrijke rol gespeeld. In diverse 
werkgroepen is nagedacht over kleur, verlichting, 
inrichting en deze voorstellen zijn ook daadwerke-
lijk gerealiseerd. 

De hotelkamers zijn deels ingericht door Groninger 
kunstenaars. Voor elke kamer is een bepaalde kunst-
stroming als uitgangspunt genomen.
De woningen de meeste ateliers en bedrijfsruimtes 
zullen als koopwoning/atelier worden aangeboden 
wat voor de ateliers als bijzonder mag gelden. 
Onder de grote kap is een enorme variatie in wo-
ningtypen ondergebracht waarin vanuit een casco 
ontwerp bewonerswensen en -dromen gerealiseerd 
zijn. 

Het Paleis heeft al heel snel na de opening een 
plek op culturele kaart van Groningen veroverd, de 
activiteiten vormen een aanjager voor de cultu-
rele ontwikkeling van het Ebbinge kwartier en het 
Ciboga-terrein, dat nog grotendeels gerealiseerd 
moet worden.

Petra Koonstra:Lunchlezingen
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Hieke Pars:Lunchlezingen

Het Grijze Huis, een tijdelijk kunstwerk en 
kunstproject,
bevindt zich in een gebied waar ingrijpende 
veranderingen plaatsvinden. In de Tussen-Tijd, 
de tijd tussen de voormalige wederopbouwwijk 
en de nieuwe wijk, realiseert Hieke Pars in 
een Airey-woning in de stad Enschede een ruim-
te van verbeelding, reflectie en ontmoeting. 
Samen met de buurt en de stad Enschede experi-
menteerde zij in de voormalige woning met nieu-
we vormen van gebruik en functie. De grijsbouw 
woning fungeerde als tijdelijk monument voor 
en van de sociale gemeenschap van een wederop-
bouwbuurt, die inmiddels gesloopt is.

Aan stadsbewoners, gebruikers van stedelijke 
vernieuwingsgebieden, deelnemers aan het pro-
ces van herstructurering en geïnteresseerde 
kunstinstellingen bied ik nu een tweetal pu-
blicaties aan. Deze publicaties, een website 
en een uitvouwbaar kaartenboekje, bevatten een 
informatief beeldverslag van het kunstproject.

De website-publicatie documenteert het pro-
ject met tekst, een overzicht van de deelne-
mers en foto-documentatie.     Een uitvouw-
baar kaartenboekje met 12 foto’s, waarvan drie 
als ansichtkaarten te gebruiken zijn, fungeert 
als beeld-verslag. Op de achterzijde van deze 
uitgave staat een informatieve tekst over het 
kunstproject.
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Wat gaan we er aan doen?  
Er is een tijd geweest waarin Winschoten 
een centrumfunctie vervulde in Oost-Gro-
ningen. Winschoten was de stad om inkopen 
te doen of uit te gaan. Winschoten genoot 
zelfs landelijke bekendheid als een ge-
zellige stad. Tegenwoordig is dat anders. 
Voor een deel heeft dat te maken met ont-
wikkelingen die niet zoveel met Winscho-
ten zelf te maken hebben. De mensen zijn 
veel mobieler geworden en niet meer zo 
gebonden aan een naburige stad met een 
centrumfunctie. Ook ontwikkelingen zoals 
kopen via internet hebben grote invloed.

Vanuit deelnemers/Winschotenkenners:

Krimp, demografie, bovenmatige vergrij-
zing, beperkt onderwijs aanbod. 
In het verleden is roekeloos omgegaan met 
erfgoed en omgeving.
Er waren grote klassentegenstellingen. 
Er is geen geconcentreerd centrum, er zijn 
lange linten.
Speculatie /grondpolitiek hebben gemeente 
in de tang ... redelijk uniek voor Win-
schoten. Investeerders hebben grond/pan-
den aangekocht in het centrum in de ver-
wachting dat Blauwe Stad veel inkopers in 
Winschoten zou opleveren. Nu blauwe stad 
voorlopig leeg blijft blijven de winkels 
dat ook. 

Tegelijkertijd zijn de investeerders re-
delijk anonieme investeerdersgroepen die 
alleen naar hun totale portefeuille kij-
ken, zolang die in totaal goed rendeert 
vallen de negatieve componenten (lees 
Winschoten) niet op en wordt er ook niets 
aan gedaan. Er valt nauwelijks construc-
tief overleg te voeren met deze partijen.

Trots op Winschoten?
Op Winschoten niet zo zeer; voor het Oldambt 
geldt dit wel! 
Creatieve doelgroep bereiken? (twitter)com-
munity ontbreekt.
Deeltijdateliers/profileren op lage huren? 
Werven van buitenaf werkt niet – binding ont-
breekt.
Ambitie bijstellen: richten op lokale ini-
tiatieven – die zijn er genoeg. Plek geven 
en verbinden. Goed kijken, netwerk zichtbaar 
maken => duurzaam ontwikkelen. Dan hou je 
binding. Bijv. Oud Winschoten zoekt een plek.

CenterPark-City, equivalent vakantiewonen in 
een mooi stadje als Winschoten? Is dat wel 
bindend genoeg?
Samenwerken met lokale partners: woningcor-
po’s, zorginstellingen, onderwijs.
Met het onderwijs – lege winkelpanden (tij-
delijk) in gebruik voor ondernemers-in-
opleiding (Campus). Stadsacademie (zoals 
Veldacademie/R’dam): samenwerking onderwijs, 
onderzoek, overheid en ondernemers ter on-
dersteuning van ontwikkeling. Met het onder-
wijs – inzetten op groen; stadstuinen. Bv. 
Model Creatief Beheer (R’dam).
Sluit aan op speerpunt prov. Gron.: Streek 
van de Smaak. Verbinden Winschoten met Om-
meland.
En de jongeren? Jongeren gaan uit in Duits-
land – nog goedkoper….Jongeren boeien – Het 
VindingRijk (PeergjonG in LTS dec. 2010) 
Ruimte creëren voor initiatieven; subsidie 
niet op 1 kaart zetten!
Nederland op twee snelheden: stad en land. 
Rust en ruimte zijn landelijke kwaliteiten.
Rust is goed te voelen als er soms ook herrie 
is! Winschoten – de vertraagde stad? 
Belangrijk is de strategische keuze – wat 
willen we? 

Engelsestraat

Station Winschoten

Hoe  komt  dit ?  

Hoe is dit zo ‘ontstaan’ ?

“
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MEER DAN WINKELEN

Keuzes consistent uitwerken: 
Beleid, budgetten heroverwe-
gen. Nieuwe samenwerkingen.
Onderwijs,ondernemers,
gemeente: hierdoor voorbereid 
op de specifieke omstandigheden 
in een krimpgebied.

Wie zijn we vergeten?
Oosterlengte, actieve groep.
ook andere zorginstellingen.

Wonincorpo’s, zorginstellingen
NOVO /Acantus.

MBO zoekt werk-leertrajecten, 
voor alle opleidingen  
(techniek, handel, zorg  en 
ook landbouw/groen).

Zondebok? Wat is het beleid 
als er zo veel leegstand is? 
Vastgoedeigenaren die niets 
willen of doen maken proces 
moeilijk.
Nee, eerder leegstand onaan-
trekkelijk maken. 

Rijksoverheid: belasting-
voordelen van leegstand 
afschaffen.

Lokale overheid: Instrumenten 
gebruiken om leegstand aan te 
pakken. Tijdelijke initiatieven 
toestaan. 
Panden verkopen voor weinig, 
met voorwaarde om iets te 
doen, vastgoedstichting voor
de monumentale panden? Maatre-
gelen bij langdurige leegstand.
Leegstandswet/aanschrijving
bouw- en woningtoezicht en zelfs 
onteigening?

Wie wil er nu wat? Waar zit 
koopkrachtige vraag?

Gebruik de nieuwe sociale 
netwerken, wel passend bij 
doelgroep. Kunstenaars zijn 
zelf betrokken, hierdoor 
goedkoper. Echt initiatief, 
atelierruimte kunnen kopen, 
ipv huren, dus andere be-
trokkenheid. 

Waardecreatie kan samen gaan 
met reïntegratietrajecten.

Stadstuinen voor de scholen, 
streekprodukten programma, 
educatie+economie+ samenhang 
bevolking, maar bedenk ook 
het ‘verdienmodel’, en: wie 
investeert? wie onderhoudt? 
continuïteit erg belangrijk!

Onderscheid tov van andere 
gemeenten, aanhaken op han-
delstraditie, concentreren + 
bundelen.

Wat kun je hier neerzetten? 
Met de groepen van hier en de 
behoeftes van hier, i.p.v. 
van verre afstand initiatie-
ven hier naar toe halen.

Nodig: Inventarisatie van en 
aansluiten op lokale kans-
rijke initiatieven. Er zijn 
er al heel veel!

Wie
 

dat doen?  
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Niet alleen in kosten denken; 
Aandacht voor verdienmodel!

Uit verbinding van bestaande 
programma’s kan (kosteloos) 
meerwaarde ontstaan.

Bijvoorbeeld project kus en 
sloop:
Kosten voor hele traject en 
voor hele wijk net zo veel 
als de
renovatie van 1 woning!

Initiatieven gaan wat opbren-
gen!

Neem een lange expoitatieter-
mijn!

Hoe verkoop je rust.

Betrek maatschappelijke orga-
nisaties, zoals woningcorpo-
raties.

Wie ga je bereiken?
Vooronderzoek nodig.
Allianties met vastgoedbezit-
ters/ winkeliers. 

Schoonheid in de stad levert 
waarde op voor alle partijen.

Ondersteunen zzpers, kleine 
bedrijven om de ontwikkelin-
gen op gang te brengen.

Weekend economie.
Tweede huis.

A-lokaties anders benoemen of 
verplaatsen. 

Focus op andere gebieden 
brengt andere prioriteiten 
voor investeringen met zich 
mee. 

Hiermee bereik je particu-
liere investeerders, onder-
nemers, bewoners evenals 
vastgoedeigenaren. Maar ook 
groot-investeerders/beleggers 
en tijdelijke investeerders. 

Tuinders uit de omgeving. 
Het ommeland in Winschoten.

Evenementen in Winschoten 
leveren ook voor de buurton-
dernemers, b.v. horeca, wat 
op.

Kleine investeringen in 
semi-openbare ruimten zoals 
de unieke stegen in Lange-
straat/Venne en Torenstraat. 
Nu nog vaak dichtgetimmerd en 
geprivatiseerd.
Probeer ook de steegverbin-
dingen tussen Venne en Lange-
straat open te maken, zodat 
er voor de voetganger door-
steekjes zijn tussen beide 
straten.
Dat maakt meerdere, korte en 
lange, interessante rond-
gangen mogelijk omdat beide 
straten dan verbonden 
zijn, en ook de Venne 
meedoet in het circuit.

Wat kost dat? 

en wie gaat 
dat betalen? 

“
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Waar te beginnen? 

Pluk laaghangend fruit.
Aanbevelingen:

Organiseer/faciliteer kansrijke ideeën
altijd samen met lokale partijen – die 
moeten het dragen.
Voorbeeld: Ga verder met dit gebouw (voor-
malige Technische School). 
‘…vanuit de ondernemers en bewoners kij-
ken....’ Communicatie – ‘op goed gerucht..’ 
kan netwerken creëren.
 
Bij het Verhaal van Winschoten aansluiten. 
Niet te veel willen...er zijn al heel veel 
aanzetten voor imago’s. Kijk hoe je je 
keuzes bepaalt. Pas daar beleid en de bud-
getten op aan!
Ruimtelijk denken: Aanwezige identiteit 
opsporen. Historische en ruimtebepalen-
de panden ondersteunen en versterken die. 
Voorkom sloop ten alle tijden!
Bij ruimtelijkheid ook de groene zones be-
trekken. 
Sociaal economisch gezien: Goed kijken, 
aanwezig netwerk zichtbaar maken => duur-
zaam ontwikkelen. Koppelen.

Zet ook in op Tussentijdse projecten.
Meer groen in de stad. Laaghangend fruit, 
water, festival..

Verbinden van initiatieven.
Niet alleen praten maar vooral 
ook doen.

KANSENKAART
euro 1000 op 1

Etalageproject 
- Campus ROC

Torenstraat/Venne 
- Achtergevels 
- Kunstprojecten

Stadsbrouwerij 
- De Smaak van Groningen
- De Markt

Stadskamer 
- economie van ZZPers en 
  buurtondernemers voor ouderen 
- Ommeland bij de stad betrekken
- recreatie en ontspanning
- winkelen
- dienstverleners in het centrum 

Mobiel ambtenarenkantoor:
Tijdelijke huisvesting gemeente  
kantoor, uitrollen over de stad   
- Koppel aan ontwikkelings-
programma Binnenstad.

Wonen - winkelen - bedrijvigheid.
Semi-openbaar gebruik stoepen,   
stegen, straten. 
Langestraat lint interessant.
Ontsluitingen naar wonen in of   
boven winkels. Weekend economie.  
- Tweede huis. 

1 Euro project 
- voor een symbolisch bedrag en met 
een onderhoudsplicht (tenminste het 
dak waterdicht houden) wordt 
een leegstaand pand in eigendom 
gegeven aan een nieuwe bewoner/
gebruiker. 

Groen & kunst 
“ Tijdelijk kan permanent worden” 
- festival
- water en groen
- verbinding met Sterrebos
 

Waar liggen 
de beste 
kansen in

           Winschoten?
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