
 

   
Stichting Stadsraad Brouwershaven 

   
 

Website www.brouwershaven.nu  * E-mail stadsraad@brouwershaven.nu  
Secretariaat p/a Poortdijkstraat 30, 4318 AN Brouwershaven * Kamer van Koophandel 22043295 * IBAN nummer NL93RABO0357840305 

 
Pagina 1 van 2 

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 11 november 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Corina Jansen, Sonja van 
Tooren, Anneke de Oude, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: -  
 
Omdat Hanno ietwat verlaat is neemt Henk, als vice-voorzitter, zijn taak over en opent de 
vergadering met een woord van welkom. 
 
Er is een voorstel convenant tussen de Stadsraad en de Gemeente ontvangen en de 
behandeling wordt toegevoegd, direct na agendapunt “voorbereiden van de jaarvergadering” 
 
Bij de mededelingen krijgt Nick de gelegenheid de informatie te delen dat er spanningen zijn 
bij de VVV over het voortbestaan. Ook de Parelroute, waar de Stadsraad positief aan heeft 
bijgedragen, zou volgens zijn contact mogelijk van het programma worden afgevoerd. We 
kunnen aan de VVV en de opstelling van de gemeente niets veranderen, maar het sluiten  van 
VVV-kantoren op Schouwen-Duiveland is niet iets waar de Stadsraad erg blij mee is. 
 
Hanno is inmiddels gearriveerd zodat de werkagenda met de volledige Stadsraad kan worden 
doorgenomen. 
 
Qua jaarvergadering hebben Hanno en Corina de flyer al laten maken en deze kan nog deze 
week worden rondgedeeld in Brouwershaven. 
Gasten Arno van de Sande en Loes de Jong zullen hun eigen plek krijgen op deze avond. 
Ook wordt er op de avond nog even aandacht gevraagd voor het afscheid van Dr. Roth. 
Zoals gebruikelijk doet Hanno verslag over de activiteiten en zal het financieel jaarverslag ter 
inzage liggen. 
Omdat er eigenlijk om de twee jaar maar een bestuursverkiezing is, worden dit jaar alleen de 
tussentijdse benoemingen bekrachtigd. In verband met het afscheid van Corina Jansen en 
Marcel Flikweert, zal aan de bewoners worden voorgesteld om Sonja van Tooren en Anneke 
de Oude in hun plaats te benoemen. 
Marcel, Henk en Hanno hebben nog gewerkt aan een kort filmpje over de brug over de haven. 
Marcel hoopt dat het lukt om dat werkend in beeld te krijgen. 
Door het onderwerp “Getij” als laatste op de agenda te zetten, is er ook wat ruimte om dat 
onderwerp eventueel wat uit te laten lopen als er veel vragen zijn. 
Wel is het de bedoeling dat de vergadering rond 21.30 wordt afgesloten. Tussendoor is er 
geen pauze voorzien, maar Carla en Kees zullen wel koffie en thee schenken. 
 
Het van de gemeente ontvangen voorstel convenant, dat is opgesteld zonder overleg met de 
Stadsraad, kent nogal wat verbeterpunten. Zowel qua opzet, tekst als strekking. De Stadsraad 
staat positief tegenover het stuk, maar ziet het geheel graag meer aangepast aan de huidige en 
toekomstige omstandigheden. Omdat het wellicht het beste is om het stuk “aan de tafel” te 
bespreken, zal Peter aan de gemeente vragen om een onderhoud dat, van de kant van de 
Stadsraad, door Henk en Hanno gevoerd zal worden. 
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Omdat Marcel en Corina de Stadsraad gaan verlaten zullen hun “speerpunten” en 
“activiteiten” overgenomen moeten worden door de overige leden. 
Corina: 
Penningmeesterschap wordt overgedragen aan Anneke 
Beeldmerkcommissie wordt haar  taak overgenomen door Sonja (met Nick en Pieter vd Hulle) 
Facebookgroepen worden overgedragen aan Sonja 
Voor wat betreft het drukken van de flyers blijft Corina het aanspreekpunt,. 
Marcel: 
De contacten voor Brouwershaven.nu worden overgenomen door Tom (met Peter) 
Het adres van het secretariaat komt bij Peter aan de Poortdijkstraat 30, 4318 AN. Briefpapier 
e.d. moet worden aangepast. 
 
Hanno en Henk hebben het Stads- en Dorpsradenoverleg in Haamstede bijgewoond. De 
terugkoppeling is positief. Het is goed om te zien dat de leden van de verschillende raden 
elkaar nu wat beter gaan kennen. Doel is om, indien nodig, snel te kunnen schakelen om 
gezamenlijk op te treden. Maar verder zetten de raden hun beste beentje voor,  voor hun 
eigen woonomgeving. 
 
Vanuit het SCEB wordt de tentoonstelling over de tweede wereldoorlog ondersteunt. Ook het 
realiseren van een monument voor het gecrashte vliegtuig krijgt nu alle aandacht. Aan de 
tentoonstelling wordt al hard gewerkt door Corina en voor het monument is al bekend dat 
gemeente en waterschap er positief instaan. Een schetsontwerp is ook al gemaakt. De 
bedoeling is dat mei 2020 alles samen komt, want dan is natuurlijk 75 jaar geleden dat de 
oorlog beëindigd werd. Verder worden er door het SCEB plannen ontwikkeld om ook 
september 2020 weer “iets” te doen in Brouwershaven. 
 
De Stadsraad is blij verheugd dat het gelukt is om de nieuwjaarsbijeenkomst meer meerdere 
partijen te organiseren. Op de uitnodiging voor de jaarvergadering is ook ruimte ingeruimd 
voor de oproep voor de nieuwjaarsreceptie op 10 januari. 
 
Tijdens de rondvraag wordt nog aandacht besteed aan het financieel jaarverslag, de positie 
van Den Osse binnen Brouwershaven, de mogelijke plaatsing van een bladkorf nabij de kerk, 
het afscheid van Dick Kooman bij de stichting Renesse en de geplande kerstboomverbranding 
op 11 januari. 
 
De volgende vergadering van de Stadsraad staat gepland voor maandag 25 november 2019. 
Omdat de jaarvergadering voor woensdag 27 november staat gepland kan het  zijn dat 
besloten wordt de vergadering van de 25ste november te laten vervallen. Dan komt de 
Stadsraad weer bijeen op maandag 16 december 2019. 
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