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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 januari 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Corina Jansen, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick 
van Vulpen, Sonja van Tooren en Tom Stuij 
Afwezig mk: Henk Zielman 
 
Op de eerste van de maandelijkse vergaderingen in 2019 hebben de stadsraadleden 
verslag gedaan van hun representaties de afgelopen maand. Zo zijn de Provinciale 
Manifestatie Leefbaarheid in Middelburg, de Meet @ Match van het ZB Planbureau in 
Heinkenszand en de Gemeentelijke voorlichtingsbijeenkomst over de AVG bezocht. 
Verder is het doorlopend overleg met de Gemeente over de voortgang van de Stadsvisie 
aan de orde gekomen. 
 
De eerste twee werkateliers Markt & Oude Haven zijn inmiddels achter de rug , inclusief 
bezoeken aan Middelburg en Veere om de situatie aldaar te bekijken en de Stadsraad is 
zeer positief gestemd over de afloop nu alle deelnemers zich meer dan positief opstellen 
om tot een volledig en gedragen resultaat te komen. 
 
De initiatieven van een kunsttentoonstelling en een expositie over de Tram in 
Brouwershaven zijn doorverwezen naar de Stichting Cultureel Erfgoed Brouwershaven 
(SCEB) voor een vervolg en wellicht ondersteuning. 
 
Stadsraadlid Marcel Flikweert is onverwacht verhuisd naar Dreischor. Hij is bereid 
gevonden zijn termijn dit jaar aan te blijven om het door hem gedragen actiepunt 
“websites” tot een goed einde te brengen. De Stadsraad is hem daarvoor zeer erkentelijk. 
In de jaarvergadering (november)zal afscheid van hem genomen worden. 
 
Het financieel overzicht over 2018 is door de penningmeester gepresenteerd. Het is 
gecontroleerd en geaccordeerd door de overige stadsraadleden.. 
 
Op een subsidieaanvraag van de ouderenbonden KBO/PCOB (organisatie 
koersbalactiviteit voor ouderen) is positief gereageerd. 
 
Verdere ingekomen stukken (meldingen en uitnodigingen) zullen worden beantwoord 
of zijn afgewikkeld. 
 
Gepland staat een voorlichtingsavond over Mobiliteit op 6 februari 2019. Hiervoor zijn 
inmiddels vakkundige sprekers aangezocht. 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 25 februari 
2019. 
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