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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 24 juni 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina 
Jansen, Sonja van Tooren en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman 
 
Na een woord van welkom geeft Hanno een kort verslag van het bezoek dat hij, samen met 
Frank van Asten, heeft gebracht aan de gemeente. Besproken zijn, als gevolg van de dit najaar 
startende renovatie van de kademuren en de Markt- en Havenvisie, de diverse mogelijkheden 
die er zijn om de haven aantrekkelijker te maken voor passanten en vaste ligplaatshouders. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugbrengen van de vroegere kadepalen en het plaatsen 
van drijvende steigers. Dit laatste natuurlijk ook ter voorbereiding op de eb- en 
vloedbewegingen van over een aantal jaren. De gemeente zal de ingebrachte ideeën ter 
overweging meenemen in de besluitvorming. 
 
Daarnaast is er tussentijds, op verzoek van de organisatie, namens de Stadsraad een 
uitnodiging verzonden aan tal van partijen om aanwezig te zijn bij de tentoonstelling over het 
laatste oorlogsjaar in het Brouws Museum, op 22 juni. Hanno en Peter hebben de opening 
bezocht. 
 
Voorzitter Hanno neemt de bestuursleden mee door de agenda.  
Het ontvangen bericht vanuit het Zeeuws Heldenfonds, lijkt voor de Stadsraad niet zo 
interessant, maar voor de lokale verenigingen des te meer. Vanuit de leden van de Stasdraad 
zullen betrokken verenigingen worden geïnformeerd tijdens de reguliere ontmoetingen. 
Er is een uitnodiging ontvangen om mee te denken in de “Zeeuwse Omgevingsvisie 2021”, 
tijdens een bijeenkomst op 27 juni on Middelburg. Tom heeft zich hiervoor aangemeld, maar 
moet nu helaas afmelden. Een vervanger is helaas niet beschikbaar. De ontwikkeling zal wel 
worden gevolgd, zeker gezien de talloze invalshoeken die tijdens de bijeenkomsten aan de 
orde komen. 
De aangekondigde bijeenkomst van het Zorginstituut Nederland op 27 juni in Goes, blijkt 
helaas ook niet in de agenda’s van de leden van de Stadsraad te passen. 
 
Hanno praat de leden van de Stadsraad nog bij over het contingent woningen dat in 
Brouwershaven gebouwd mag worden de komende jaren. Een punt van aandacht om te 
zorgen dat wat er gebouwd gaat worden ook daadwerkelijk tot nut van het algemeen komt. 
Jonge gezinnen zijn de basis voor de toekomst van Brouwershaven en de Stadsraad zal de 
situatie dan ook nauwlettend volgen. 
 
Tijdens de bijeenkomst met raads- en collegeleden op 11 juni is de Markt- en Havenvisie 
uitvoerig besproken. Het sein groen is gegeven voor het indienen van de stukken. Momenteel 
wordt er gerekend aan de kosten van de plannen, zodat de raad en het college uitvoerig en 
correct geïnformeerd worden. 
 
In het kader van de Markt- en Havenvisie blijkt er toch nog wel wat “onrust” te zijn ontstaan 
over de muziektent en hoe daar mee om te gaan. Tijdens de ateliers was er sprake van dat de 
muziektent niet in stand gehouden hoeft te worden, terwijl vanuit de bewoners en politiek 
toch andere geluiden komen. Hanno geeft aan dat ook de Staatsraad hierin een mening moet 
vormen. Na rondvraag en discussie kot de Stadsraad tot de unanieme eindconclusie dat, 
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vanuit cultuur-historisch perspectief, de muziektent behouden moet blijven. Wat weg is komt 
nooit meer terug, als verdwenen dan is toekomstig alternatief gebruik niet meer mogelijk,  er 
kleven veel herinneringen aan, het is een geschenk vanuit de bevolking en een herkenbaar 
punt voor bewoners en toeristen.  
 
Er zijn maar liefst drie geplande overleggen met de gemeente geweest, Projectgroep, 
Stuurgroep en Greenpoint. Ook de OVB is betrokken. Voor de haven ligt de nieuwe “ballenlijn” 
klaar en er zijn wat oude palen in de vaargeul verwijderd. Het groenplan voor komend najaar-
winter is conform de wensen. De brug over de sluis is besproken met de havenmeesters en 
kan hopelijk al in september worden besteld en voorjaar 2020 geplaatst. De haven wordt 
gebaggerd en natuurlijk is er de op 26 juni geplande e 
bewonersbijeenkomst over de werkzaamheden die aan de kademuren worden uitgevoerd 
deze winter. 
In het dispuut tussen gemeente en WSB is nog niet veel beweging, er loopt nu een 
arbitragetraject. 
Voor het Greenpoint wordt nu een gebruikersconvenant opgesteld. Padmos is natuurlijk 
betrokken en ook Saman wil participeren. 
 
De Stadsraad heeft het initiatief voor het opleiden van bewoners tot burger hulpverleners 
ondersteund. In het kader van het scholingstraject van de leden ligt er het voorstel dat de 
leden van de Stadsraad de reanimatiecursus gaan volgen. Hanno, Henk, Marcel, Nick, Sonja en 
Tom zullen de opleiding volgen. Peter zorgt voor de aanmelding. 
 
Inzake het SCEB: Er is morgenavond een bijeenkomt van het bestuur van het SCEB. 
Tussentijds is er de melding dat er momenteel onderhandeld wordt met het Maritiem 
Museum over het in bruikleen krijgen van een historische havenkraan.  Er schijnt een 
soortgelijke kraan als die vroeger aanwezig was op de haven in het bezit te zijn van het 
museum. Dit kan een mooie aanvulling zijn van het stadsbeeld. De voorbereidingen voor de 
manifestatie in september verlopen voorspoedig. 
 
De Stadsraad stelt een klein bedrag ter beschikking voor de aanschaf van verf om de 
tentoonstellingsborden in de Grote Kerk op te frissen. Het schilderwerk neemt Corina voor 
haar rekening, zodat als de tentoonstelling over de RTM wordt gehouden het geheel er fris bij  
staat. 
 
Tom verzoekt Marcel de verslagen van de vergadering op de website te plaatsen na het door 
de leden gegeven akkoord. Door de bouw van de nieuwe website is daar wat vertraging in 
opgestreden De lancering van de website heeft nu top-prioriteiet. 
 
Tot slot meldt Hanno dat hij nog verder informeel onderzoek doet naar de mogelijkheden om 
de spuisluis in de haven weer “toonbaar” te maken. Een renovatie is niet noodzakelijk, maar 
het mag er wel netjes uitzien is de mening vanuit de Stadsraad. 
 
De leden zijn op de een of andere manier allemaal betrokken bij de komende Brouwse Dag en 
gaan er voor om die ook dit jaar weer tot een succes te maken. 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 26 augustus 2019. 
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