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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 26 augustus 2019 

Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen Corina Jansen, 
Sonja van Tooren, Anneke de Oude en Tom Stuij  Afwezig mk: Henk Zielman 

Hanno verwelkomt de aanwezigen, speciaal Anneke de Oude, die kennis komt maken met de 
Stadsraad om te toetsen of zij tot de Stadsraad wil toetreden.  

De agenda wordt iets gewijzigd, waardoor eerst de aanvraag budgetsubsidie aan de orde komt.  De 
budgetsubsidie wordt telkens voor vier jaar toegekend door de gemeente en nu moet de aanvraag 
voor de jaren 2020 t/m 2023 worden ingediend. 
De subsidie is bedoeld als basisinkomsten voor de Stadsraad en waaruit de vergaderingen e.d. 
worden betaald, alsmede de subsidies die aan de lokale gemeenschap ten goede komen. 
De afgelopen jaren is er een bedrag van ca. € 6700,00 ontvangen en gezien de toenemende  
activiteiten van de Stadsraad wordt, na onderlinge discussie, ingezet op ca. € 7.000,00 per jaar. In 
de aanvraag moet het bedrag gemotiveerd worden.  

Er is een uitnodiging ontvangen om eventueel deel te nemen  aan het Kleine Kernen Spel. Omdat de 
bestuursleden al veel tijd kwijt zijn met alle lopende zaken, wordt besloten hier vooralsnog niet aan 
mee te doen, wellicht in de komende jaren weer wel. 

Inzake het afscheid van Dr. Roth zal Peter informeren bij huisartsenpraktijk “ de Waag” hoe ver het 
staat met het organiseren van het afscheid en de inzameling voor een afscheidscadeau. De Stadsraad 
ziet, als er sprake is van een cadeau in de vorm van een speeltoestel, dat dan het liefst geplaatst aan 
de nieuwe jachthaven. 

Het Mobiliteitsplatform SD op Weg krijgt vorm en zal geformaliseerd worden. De gemeenteraad zal 
daar half september richting aan geven. Voor Brouwershaven speelt het Deelautoproject dat door 
het Mobiliteitsplatform geïnitieerd is. 
In het kader van de Deelautoproject is bij de Stadsraad neergelegd om een stukje van de kosten te 
funden  Het gaat om € 5000,00 voor de totale pilot van 2 jaar over de jaren 2019-2021. Tom en 
Hanno hebben zich daar hard voor gemaakt. Geconstateerd moet worden dat het niet gelukt is de 
benodigde € 5000,00 te kunnen garanderen. De Staatsraad beschikt niet over de middelen en heeft 
deze op zo’n korte termijn ook niet bij elkaar kunnen brengen. Een hernieuwde poging om tot 
dekking te komen zal in de toekomst worden gedaan. Dit iom het gemeentelijk apparaat en de 
wethouder. 
Het pilotproject zal nu alleen starten met de plaatsing van één auto van Zeeuwland in de avonduren. 
Tom zal wel aanwezig zijn bij de voorziende bijeenkomst over dit onderwerp op 2 september. 

Er is een subsidieaanvraag ontvangen van de SCEB in verband met het organiseren van de 
manifestatie Rotjeknor en Brouwse Bruis. De achterliggende documentatie wordt gecontroleerd en 
een subsidie van € 250,00 toegezegd. 
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De Stadsraad is wederom uitgenodigd om deel te nemen aan sessies rondom de Zeeuwse 
Omgevingsvisie 2021 van de Provincie. Er zijn op tal van gebieden nog overleg- en expertgroepen 
actief om in februari 2020 te komen tot een definitief document. 
Tom zegt toe zo mogelijk bij een aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn en zal de Stadsraad op de 
hoogte houden. 

Hanno doet verslag van de stand van zaken rondom de Oude Haven en Marktvisie zoals die is 
ingediend bij de gemeente. Ook binnen de gemeente wordt het grote belang voor Brouwershaven en 
het eiland voor de uitvoering van de neergelegde Visie en het plan gezien en gesteund. Er heeft 
inmiddels breed ambtelijk uitvoeringsoverleg  plaatsgevonden, in het bijzijn van OVB, Stadsraad en 
met de landschapsarchitect van Buro Hollandschap, Pieter van Loon. 

De brug over de haven is aanbesteed aan de aannemer die ook de kadevernieuwing doet en zal in 
dezelfde werkzaamheden worden meegenomen. Dat zou beteken dat de brug er voor de Pasen 2020 
ligt. De realisatie van het Greenpoint gaat ook verder en wordt meegenomen binnen dezelfde 
werkzaamheden. Middelen en provinciesubsidie zijn hiervoor reeds beschikbaar.  

De Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (SCEB) is momenteel druk met de komende 
manifestatie “Rotjeknor en Brouwse Bruis”. De folders worden rondgebracht. Corina meldt dat het 
RTM museum zeer meewerkend is en tal van spulletje ster beschikking heeft gesteld voor de 
tentoonstelling in de kerk. Met hulp van Sonja, Henk en Hanno is het gelukt de stationsbank te 
vervoeren. Een shantykoor zou rondvaren op de Loadmaster van Padmos, maar dat kan door de 
brand niet doorgaan. Naar een andere leuke invulling van de locatie wordt nog gezocht. Wellicht 
een  optreden in de muziektent? De Jan Verhoef tentoonstelling in het Brouws Museum loopt al. 

Marcel kan eindelijk melden dat de website in de lucht is en zo goed als compleet is. Anneke 
Flikweert is bereid gevonden om de teksten van de oude site te moderniseren voor plaatsing op de 
nieuwe site. Het hoofdstukje “events” vraagt nog wat aandacht. Het is niet mogelijk om, zonder 
tussenkomst van de webmaster, een event aan te maken. Ondanks de tijdsduur is Marcel blij dat het 
nu gelukt is een goedwerkende site te mogen presenteren. Ook de zoekmachines reageren positief 
en Brouwershaven is weer wat beter vindbaar. 

De datum van de jaarvergadering is nog onduidelijk doordat er wat problemen zijn bij het gebruik 
van het Tonnenmagazijn. Hanno zal e.e.a kortsluiten voor in de tweede helft van november. 

De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 30 september 2019. 
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