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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 1 april 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 
Gast: Teun Schoenmaker 
  
In overleg tussen de betrokkenen is de geplande bijeenkomst van de Stadsraad op 25 
maart één week opgeschoven naar 1 april 2019. 
 
Voorzitter Hanno Canters neemt de bestuursleden mee door de agenda, waarbij er 
allereerst tijd ingeruimd wordt voor een gast, die op zijn verzoek de gelegenheid krijgt 
zijn onderwerp nader toe te lichten. Teun Schoenmaker uit Scharendijke is aldaar 
betrokken bij het opzetten van een netwerk van Burger Hulp Verleners. Deze BHV’ers 
worden door hem getraind in reanimatie na een hartstilstand en het gebruik van de 
AEDees. In Scharendijke zijn inmiddels tientallen vrijwilligers actief als BHV’er. 
Teun zou dit, vanuit zijn betrokkenheid bij de Reanimatieraad, ook graag opzetten in 
Brouwershaven en vraagt de leden van de Stadsraad hem behulpzaam te zijn bij deze 
opstart. 
De Stadsraad staat zeer positief tegenover dit levensreddende werk. Om deze reden is 
enige jaren geleden ook het opzetten van een netwerk van AEDees in Brouwershaven 
actief gesteund. De AEDees hebben inmiddels hun plek bewezen en veel ondernemers 
en instellingen investeren in een AED. 
De Staatsraad stelt Teun voor om hem te faciliteren in het maken van een Flyer die in 
Brouwershaven huis aan huis verspreid kan worden en waarin hij oproept een 
reanimatiecursus tegen zeer lage kosten te volgen. Daarnaast kan Teun wellicht zijn 
verhaal doen op de najaarsvergadering of zelfs tijdens een speciale avond over 
“veiligheid”. Een avond met dit onderwerp staat nog altijd met potlood gepland en het 
verhaal van Teun zou daar zeker passen. 
Nick vult aan dat hij het verhaal zal doorkoppelen naar de OVB, want ook de OVB zal het 
belang er van inzien en de plannen wellicht willen ondersteunen. 
 
Er is een brief ontvangen van bewoonster Wil Obbink waarin ze extra aandacht vraagt 
voor het onderwerp AED. Dit sluit perfect aan bij de missie van Teun en Wil zal op de 
actie van Teun gewezen worden. 
 
Tom heeft  verslag uitgebracht vanuit het project deelauto’s van de werkgroep SD Op 
Weg. De werkgroep vraagt de Stadsraad om bij de herinrichting van de Markt rekening 
te houden met 2 parkeerplaatsen bestemd  voor de deelauto’s. Hanno zegt toe dit 
gegeven mee te nemen naar de ateliers. Als het project wordt gerealiseerd zullen de 
bewoners worden geïnformeerd. Vooruitlopend zal er alvast een oproep worden gedaan 
voor vrijwilligers om het deelauto project operationeel te ondersteunen. 
 
Er zijn deze bijeenkomst maar liefst drie aanvragen voor subsidie ontvangen. 
Goedgekeurd worden de aanvragen vanuit de Stichting Brouwse Dag 2019 en Apollo. 
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Het verzoek vanuit de Oudersociëteit Brouwershaven wordt afgewezen. De secretaris 
zal de aanvrager gemotiveerd berichten over het genomen besluit. 
 
Vanuit de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven (SCEB) lopen er acties rondom 
de najaarsmanifestatie ‘Rotjeknor en Brouwse Bruis’, de tentoonstelling over de RTM 
Tram en een tentoonstelling van werk van Jan Verhoef. Voor organisatie en uitvoer zijn 
verschillende subsidies aangevraagd. Een aantal is reeds gehonoreerd, waarvoor de 
SCEB erg dankbaar is.  
 
Inzake het lopende onderhoud is door de Gemeente vastgelegd dat er onderhoud zal 
plaatsvinden aan het Slingerbos (in fases om de begroeiing niet al te zeer te 
minimaliseren), de kleine molen en het spuisluisje bij de Muralt. Dit zal voor volgend 
jaar worden opgenomen in het onderhoudsbudget van het Gemeentelijk 
Uitvoeringsbedrijf. 
 
Voor de herstructurering markt-Oude Haven is er nu ook werkatelier geweest met de 
ondernemers van de OVB. De ondernemers vragen extra aandacht voor de 
parkeersituatie en de bereikbaarheid van de winkels. Voor 10 april staat er een 
openbare avond gepland in het Tonnenmagazijn. De bewoners van Brouwershaven 
zullen op de geëigende wijze met Flyers en publiciteit worden opgeroepen aanwezig te 
zijn en hun zegje te doen over de tot nu gemaakte voorstellen. Zodat dit kan worden  
meegenomen in de visie. 
 
Vanuit de Stadsvisie is er regelmatig overleg met de Gemeente en deze heeft laten weten 
dat er voor de realisatie van de “brug over de haven” inmiddels een projectleider is 
aangesteld. Ook is er aantekening gemaakt voor de in de Marktateliers genoemde 
“treden naar de haven”, een idee dat breed gedragen wordt. De zomerbloeiers worden 
ook dit jaar weer geplaatst. De bloemen hebben vorig jaar veel bijgedragen aan de 
uitstraling van Brouwershaven. 
 
Marcel licht toe hoe het gaat met de opbouw van de nieuwe website. Er is voortgang te 
melden en Marcel veracht dat de website binnenkort af is en online kan. De Stadsraad is 
blij met de genomen acties. 
 
Verdere ingekomen stukken (meldingen en uitnodigingen) zullen worden beantwoord 
of zijn afgewikkeld. 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 29 april 2019. 
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