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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 20 september 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van 
Vulpen Corina Jansen, Sonja van Tooren, Anneke de Oude en Tom Stuij  Afwezig: - 
 
Omdat Hanno en Corina iets later arriveren, opent de plaatsvervangend voorzitter, Henk, de 
vergadering met een woord van welkom. Henk zal ook de rest van de vergadering leiden. 
 
De agenda zal, met dank aan secretaris Peter, voor het voorbereidende werk, ongewijzigd 
worden gevolgd. 
 
Er is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het halfjaarlijks overleg tussen de 
besturen van de dorpshuizen, Zeeuwland en de Gemeente S-D op 29 oktober. Doel is te 
bespreken op welke wijze de dorpshuizen zo veel als  mogelijk geopend kunnen zijn. 
Gezien het belang van het onderwerp zullen Henk en Hanno het overleg bijwonen. De 
beheerders van het Tonnenmagazijn, Kees en Carla Krijger, hebben ook een uitnodiging 
ontvangen en het zou fijn zijn als het hun lukt om ook aanwezig te zijn. 
 
Op 28 november organiseert de Gemeente een welkomstavond voor de nieuwe inwoners. Het 
is leuk als ook Brouwershaven haar nieuwe inwoners welkom heet op deze avond. Werd ook 
voorgaande jaren zeer op prijs gesteld. Hanno, Henk, Sonja en wellicht ook Anneke zullen 
aanwezig zijn. Corina is al aanwezig vanuit haar functie. 
 
In het kader van de week van de toegankelijkheid wordt er, door de Gemeente, op 9 oktober 
een programma georganiseerd waarbij bepaalde locaties in Zierikzee getest worden op hun 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking.  Corina is vanuit haar functie aanwezig en 
zal een volgende vergadering verslag uitbrengen. De secretaris zal melden dat er verder geen 
leden van de stadsraad aanwezig zullen zijn. 
 
Vanuit de Dorpsraad Burgh Haamstede is er een bericht ontvangen waarin de raden van 
Renesse, Serooskerke, Noordwelle, Ellemeet en Scharendijke (Westhoek) worden uitgenodigd 
te participeren in het fenomeen buurtauto dat vorig jaar in Burgh Haamstede is opgestart. 
Omdat dit Brouwershaven niet direct raakt zal de secretaris de raden veel succes wensen, met 
het verzoek op de hoogte gehouden te worden over de vorderingen. 
 
In het kader van de Reanimatiecursus die gegeven zal worden aan inwoners van 
Brouwershaven is het verzoek ontvangen of de Stadsraad een oefenlocatie weet. Omdat er 
wat onduidelijkheden zijn qua benodigde ruimte en aantal deelnemers zal de secretaris 
hierover navraag doen. Wel is de Stadsraad van mening dat de organisatie enz. van deze 
cursus buiten haar werkveld ligt. 
 
Hanno doet verslag van de stand van zaken voortgang werkzaamheden Oude Haven. Hij heeft 
samen met de uitvoerders en betrokken ambtenaren de verschillende geplande 
verkeersmaatregelen praktisch getoetst. Hierop zijn wat aanpassingen doorgevoerd t.o.v. de 
originele gepresenteerde plannen. Het ziet er naar uit dat zowel de aannemer als de 
betrokken ambtenaren zich inzetten om het werk met zo min mogelijk overlast uit te voeren. 
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Hanno heeft dan ook namens VBO/SCB/Stadsraad zijn waardering daarvoor uitgesproken. 
Inzake het parkeren op de ijsbaan zal de Gemeente in overleg treden met de ijsclub om, bij 
strenge vorst, een alternatief te bespreken. De ijsbaan blijft nl deze winter beschikbaar als 
parkeerplaats. 
 
Hanno meldt dat de financiering voor het Greenpoint nu definitief rond is. De werkzaamheden 
worden, evenals de loopbrug over de haven, uitgevoerd in combinatie met de kaderenovatie. 
De brug is in bestelling en is van een gelijk type als die in Middelharnis. Uit Middelharnis 
komen berichten dat het systeem goed werkt. Ook Peter heeft ervaring opgedaan tijdens een 
wandeling ter plaatse en is erg tevreden. In principe is de brug “open” voor de scheepvaart en 
gaat dan korte tijd “dicht” voor de voetgangers. 
 
Ter voorbereiding op de jaarvergadering van 27 november zijn verschillende punten aan de 
orde gekomen. Besloten is de bijeenkomst op te delen in drie delen.  
A. mededelingen en verslag vanuit de Stadsraad.  
B. Veiligheid vanuit gezichtspunt Brandweer door Arno van der Zande.  
C. Het Grevelingen Getij, een presentatie door Mw. Loes de Jong van RWS.  
Hanno zal Arno uitnodigen en Tom neemt contact op met Loes. 
 
Inzake de Markt en Oude Haven visie zijn de signalen vanuit de politiek positief. De 
gemeentelijke begroting wordt nu opgesteld en de kans dat de financiering opgenomen wordt 
in  de begroting is reëel aanwezig. 
 
Terugkijkend op de manifestatie “Rotjeknor en Brouwse Bruis” kan de Stadsraad niet anders 
dan constateren dat, met de inzet van talloze vrijwilligers en grote betrokkenheid vanuit het 
SCEB, het wederom gelukt is om Brouwershaven terug te laten kijken op een geslaagde 
gebeurtenis. Er zijn erg veel bewoners en gasten betrokken geweest bij de verschillende 
activiteiten. De samenwerking met Het Brouws Museum,  Stad en Lande en het Zeeuws 
Archief is vlekkeloos verlopen en door de sponsoren kon het geheel kostenneutraal aan de 
bezoekers gepresenteerd worden. Tentoonstellingen, Shantykoor, Kermis, Maaltijd, Joke 
Bruis, alles van klasse. Waarbij kan worden opgemerkt dat de Kermis een visueel prachtig 
spektakel was, maar het aantal bezoekers wat tegenveel. De door de regen in de Grote Kerk 
samengebrachte Shantykoren konden daarentegen rekenen op een bijzonder grote opkomst 
en, heel bijzonder, een bijbehorende hoge opbrengst uit de verkoop van consumpties. 
 
Marcel meldt dat de oude website van de Stadsraad inmiddels uit de lucht is. Voor de huidige 
website via Brouwershaven.nu ligt de nadruk op de meertaligheid. 
Tom meldt dat het project Deelauto nu inderdaad gaat starten met 1 auto van Zeeuwland, 
want de benodigde € 5000,00 om de tweede auto voor twee jaar op de weg te kunnen zetten 
is nog niet gevonden. 
 
Tijdens de rondvraag wordt er gesuggereerd om de nieuwjaarsbijeenkomst , op 10 januari 
2020, zo in te richten dat deze gehouden gaat worden namens alle partijen in Brouwershaven, 
dus inclusief de OVB, Brouwse Dag en het verenigingsleven. Een positief idee dat verder 
wordt uitgewerkt. Nick zal overleggen met de OVB. 
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Op zaterdag 26 oktober is er de jaarlijkse uitvoering van Apollo. De Stadsraad is uitgenodigd 
aanwezig te zijn. Hanno en Henk gaan er naar toe. 
Anneke meldt zich op haar gemak te voelen binnen de Stadsraad en de voorzitter verwelkomd 
haar als aspirant lid. Ze zal tijdens de jaarvergadering worden voorgedragen. 
Tom geeft aan dat Nick van Ingen (MoanaSix aan de Markt) afgelopen zaterdag Nederlands 
kampioen Freestyle Surfen is geworden.  Leuk dat Brouwershaven een Nederlands kampioen 
tot haar inwoners mag rekenen en de Stadsraad besluit Nick te feliciteren met een boeket. 
Na discussie blijkt de Stadsraad positief te staan tegenover het idee dat de OVB, indien 
noodzakelijk, een extra subsidieaanvraag doet voor het kledingbudget van Sinterklaas. 
 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 28 oktober 2019. 
Tom en Corina zijn dan niet aanwezig. 
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