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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 oktober 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Marcel Flikweert, Nick van 
Vulpen, Sonja van Tooren en Anneke de Oude.  
Afwezig: Corina Jansen, Tom Stuij 
 
Voorzitter Hanno Canters heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de gasten 
Hanneke Hage en Hans Roth van Huisartsenpraktijk De Waag 
 
Voorafgaande aan de agenda wordt er met Hanneke Hage en Hans Roth van HAP de Waag van 
gedachten gewisseld over het afscheidscadeau welke dr. Roth  de bewoners van de Smalstad 
wil aanbieden. Dit betreft het plaatsen van enkele beweegtoestellen in een (kinder)speeltuin 
of elders. Ten behoeve van dit afscheidscadeau is een bankrekening opgezet voor de inwoners 
:  NL 18 INGB 079 685 42 11 t.n.v. J.J. Roth o.v.v. beweegtuin. De Stadsraad juicht dit initiatief 
van harte toe en adviseert de beweegtoestellen in één van de speeltuinen te plaatsen. Dit ook 
i.v.m. de toestemming van de gemeente.  De Stadsraad zal dit meenemen in het periodieke 
overleg met de gemeente.  I.v.m. de publicatie van het bankrekeningnummer zal de oproep 
opgenomen worden op de uitnodigingsflyer voor de jaarvergadering op 27-11-2019.  De 
afscheidsreceptie staat gepland voor 14 december op de Brouwersdam en er wordt een forse 
opkomst verwacht. 
 
Na vertrek van de gasten wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Er is een uitnodiging van de gemeente ontvangen om mee te denken over een gezamenlijke 
website voor alle dorpsraden. 14 november zal er  nader overlegd worden met de gemeente. 
Henk en Hanno zullen hierbij aanwezig zijn. 
 
Er is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van de gezamenlijke dorpsraden op 6 
november te Haamstede. Namens de SRB gaan Hanno en Henk.  
 
De begroting voor de financiering van de stadsvisie is in afwikkeling van de gemeente. In de 
begroting is voor 2020 – 2021 ook de aanpassing Markt- Oude Haven opgenomen, als ook het 
haventerras. Dit wordt als erg positief beoordeeld. De gemeenteraad heeft onze voorstellen 
voortvarend opgepakt. 
 
Het is gebleken dat bij voorgaand verkiezingen voor de Stadsraad niet altijd de correcte 
procedure is gevolgd qua termijnplanning. Er wordt besloten om vanaf nu de statuten te 
volgen. Dit betekent dat in de komende jaarvergadering, op 27 november, twee tussentijdse 
benoemingen moeten worden gedaan: 
Sonja van Tooren als bestuurslid 
Anneke de Oude als bestuurslid en penningmeester vanaf 1 januari 2020. 
Tussentijds treden twee bestuursleden af: 
Corina Jansen, penningmeester, treedt tussentijds af en wordt per 1 januari 2020 vervangen 
door Anneke de Oude. 
Marcel Flikweert, bestuurslid, treedt tussentijds af vanwege zijn verhuizing van 
Brouwershaven naar Dreischor. 
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Corina heeft toegezegd betrokken te willen blijven bij de Stadsraad.  Zoals aangegeven zal 
Anneke de “financiën” van Corina overnemen. 
 
Er is goed nieuws van de OBS De Schoener te Brouwershaven. De school presteert boven 
gemiddeld en de omvorming tot Dalton school is achter de rug. De school is door de Inspectie 
bezocht en krijgt het hoogst haalbare predicaat GOED. Daarmee is onze school in 
Brouwershaven één van de drie scholen in Zeeland met dit predicaat. Hopelijk weten (jonge) 
ouders in Brouwershaven dit te waarderen en zullen er nieuwe aanmeldingen komen van 
kinderen uit Brouwershaven en omstreken. Ook is het de bedoeling dat de voor- en 
naschoolse opvang zal in de toekomst terugkomt in Brouwershaven. Een signaal waar de 
Stadsraad natuurlijk erg blij mee is, want de aanwezigheid van een goede basisschool is van 
groot belang voor de leefbaarheid in de stad. 
 
De Stadsraad is informeel op de hoogte van een lopend haalbaarheidsonderzoek naar 
invulling van de Grote Kerk door Hylkema Erfgoed. Hierbij is de Stadsraad in de laatste fase 
niet betrokken geweest tot verdriet van de leden. De resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek zullen eerst aan B&W worden aangeboden en dan aan de 
gemeenteraad.  Afhankelijk van de besluiten zal het onderzoek ter bespreking en beoordeling 
aangeboden worden aan derden. Waaronder de eigenaar en de beheerder van de Grote Kerk 
en de Stadsraad. 
 
De Stadsraad gaat het initiatief voor het plaatsen van een monument aan de Schenkeldijk ter 
herinnering aan de “vliegtuigcrash” bij Brouwershaven op 25 april 1945 oppakken. Jan van 
Dongen is van dit project inhoudelijk de trekker. Hanno geeft aan dat hij, samen met Corina, 
Henk en  Jan van Dongen inmiddels op zich hebben genomen om het project nu echt in gang te 
zetten. Het zou fijn zijn als er op 25 april 2020, dus 75 jaar na dato, een herdenking kan 
plaatsvinden. Corina organiseert ook een tentoonstelling over de bevrijding van 
Brouwershaven in de Grote Kerk: circa een maand van begin april tot begin mei 2020. Komt 
allen!  
 
De voortgang van de Oude Haven- en Marktvisie verloopt naar wens.  Dit in goede 
samenwerking met de OVB (en leden van de gemeenteraad). We zullen eerst de 
begrotingsbehandeling van de gemeenteraad in november 2019 afwachten. En dan de 
activiteiten voortzetten.  
 
Voor wat betreft de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020. Dit wordt de gezamenlijke 
bijeenkomst van Stadsraad, OVB en Kees Krijger Catering in het Tonnenmagazijn. De 
organisatie wordt, in samenwerking met Kees en Carla Krijger van het Tonnenmagazijn, 
opgepakt. 
 
Er is een aanvraag ontvangen voor sponsoring van het baardstel van Sint Nicolaas. Er is al 
ondersteuning van busbedrijf van Oeveren, de OVB en twee particulieren. Aanvullend stelt de 
Stadsraad € 250,00 beschikbaar. Sint Nicolaas kan dan met de juiste coiffure in 
Brouwershaven aankomen op 16 november. 
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De presentatie van Brouwershaven tijdens de jaarlijkse gemeentelijke 
Nieuwkomersbijeenkomst op 28 november wordt verder doorgesproken. Sonja, Corina 
(tevens beroepshalve), Henk en Hanno zullen Brouwershaven vertegenwoordigen. 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 11 november 
2019.Dit is de voorbereidingsvergadering voor de jaarvergadering op 27 november a.s. 
 

http://www.stadsraadbrouwershaven.info/
mailto:info@stadsraadbrouwershaven.info

