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Verslag Jaarvergadering Stadsraad Brouwershaven op woensdag 27 november 2019. 
Locatie Tonnenmagazijn te Brouwershaven, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig:  
Stadsraad: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Corina Jansen, Sonja van 
Tooren, Anneke de Oude, Marcel Flikweert, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Sprekers: Hanneke Hage, Arno van de Sande, Paul Paulus, Ton Verdoorn 
Gasten: ca 80 bewoners van Brouwershaven, vertegenwoordigers uit de samenleving 
Afwezig: Wethouder Jacqueline van Burg i.v.m. vakantie. 
 
De uitnodiging met de agenda is geflyerd in Brouwershaven en de bijeenkomst is 
aangekondigd via social media en de huis aan huis bladen. 
 

1. Opening en welkom 
2. HAP De Waag, aandacht voor beweegtuin in Brouwershaven 
3. Terugblik 2019 en financieel jaarverslag 
4. Samenstelling bestuur  
5. Voortgang Stadsvisie en Oude Haven- en Marktvisie 
6. Aandacht voor veiligheid in Brouwershaven 
7. Informeren stand van zaken over het Grevelingengetij 
8. Rondvraag 
9. Sluiting van de vergadering 

 
Een paar minuten na half acht heet voorzitter Hanno Canters de aanwezigen van harte 
welkom. Het beloofd een leuke avond te worden. Er is een grote opkomst (totaal ca 90 
aanwezigen)  en Hanno verwelkomt alle “bijzondere” gasten. De wethouder is, tegen haar 
gewoonte in, vanavond helaas niet aanwezig ivm een vakantie. Het is haar gegund. 
 
Dokter Hanneke Hage van de HAP De Waag krijgt het woord en legt uit dat Huisarts Roth op 
14 december afscheid neemt van zijn patiënten. Hij wil graag iets blijvends achterlaten als 
herinnering aan zijn afscheid. De keus is gevalleen op een  “hufterproef speeltoestel voor 
senioren”, zoals hij het zelf omschrijft. Hanneke laat foto’s zien en roept op om een gift te 
doneren om dit doel te verwezenlijken. Geven kan via de bankrekening, doneren in de bus op 
de balie of in de bus tijdens de afscheidsreceptie in het surfcentrum op de Brouwersdam 
 
Hanno doet vervolgens, ondersteund door een presentatie met nadere gegevens, verslag van 
het afgelopen jaar. Te beginnen met de financiën. Het beschikbare bedrag is besteed aan de 
vastgelegde doelen van maatschappelijke aard en aan de kosten van de vergaderingen. 
Nogmaals wijst hij de aanwezigen op de mogelijkheid om, voor een bepaald maatschappelijk 
doel, een subsidie aan te vragen via de website. 
Ook dit jaar is er weer aan tal van zaken bijgedragen, waarbij een tegemoetkoming in de 
kosten van de nieuwe baard van Sint-Nicolaas voor hilariteit in de zaal zorgt. 
De activiteiten van de leden van de Stadsraad worden genoemd, er zijn nogal wat 
gelegenheden waar de Stadsraad bij betrokken is. Wekelijks zijn er overleggen of wordt een 
bijeenkomst bezocht. 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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Momenteel wordt er veel energie gestoken in de mogelijke realisatie van een monument ter 
herinnering van het neerstorten van een bommenwerper, komend jaar 75 geleden, in 
Brouwershaven. 
De vorig jaar opgezette Hulpkring, met inmiddels 20 vrijwilligers, is een groot succes. De 
Hulpkring “helpt” bij tal van problemen en ongemakken. 
 
Volgens de statuten worden leden van de Stadsraad voor vier jaar gekozen en loopt hun 
termijn gelijk aan die van de gemeenteraad. In de praktijk werkt dit wat moeilijk en de 
Stadsraad gaat  overleggen hoe de procedure verbeterd kan worden. Wel wordt natuurlijk 
vastgehouden aan de vastgelegde benoemingstermijnen. Voor de doorstroming en 
continuering is het aan te bevelen bijvoorbeeld om de twee jaar de helft van de leden te 
benoemen. En er zijn natuurlijk ook tussentijdse mutaties. 
Deze vergadering wordt afscheid genomen van Corina Jansen en Marcel Flikweert. Hanno 
spreekt hun toe en bedankt hartelijk voor de getoonde inzet. Corina is meer dan 10 jaar, met 
hart en ziel, betrokken geweest en gaat nu andere leuke dingen doen. Marcel is verhuisd naar 
buiten Brouwershaven en neemt met pijn in het hart afscheid. 
Als nieuwe leden worden voorgedragen Sonja van Tooren en Anneke de Oude. Op aangeven 
van de voorzitter worden beiden per acclamatie en met applaus benoemd. 
 
Debby Hanse, voorzitter van de OVB, en Hanno presenteren samen over voortgang van de 
Oude Haven- en Marktvisie. Het totale project is prima verlopen, waardoor al in juni de visie 
vanuit Brouwershaven kon worden gepresenteerd aan de gemeente. Nogmaals wordt 
bevestigd dat de muziektent gehandhaafd wordt. De muziektent is bijna 100 jaar oud en 
wellicht wil een komende generatie er iets over vinden. Verdwenen is verdwenen en zowel de 
Stadsraad als de OVB, daarbij gesteund door geluiden van de bewoners, hebben zich 
hardgemaakt om de muziektent in te passen in de nieuwe plannen. 
Op korte termijn wordt, nu het toch rommelig is i.v.m. de kaderenovatie, wel begonnen met 
een proef met parkeerschijf parkeren. De blauwe zone gaat gelden voor de buitenste 
parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen op het marktterrein blijven vooralsnog gewoon 
toegankelijk voor langparkeerders. Het is een proef om te kijken of de blauwe zone goed 
ingepast kan worden in de uitwerking van de Marktvisie. 
Omdat meerdere kernen nu visies gelanceerd hebben, heeft de gemeente een aparte website 
laten bouwen waarop de voortgang van de visies is terug te lezen. Voor Brouwershaven is dat 
www.stadsvisiebrouwershaven.nl 
 
Er wordt nogal wat geld geïnvesteerd in Brouwershaven naar aanleiding van de visie en, 
zeker waar, het nodige lobbywerk.  Het mag gezegd dat de wijze waarop we dit in 
Brouwershaven hebben opgepakt door de complete gemeenteraad wordt gewaardeerd. 
Hanno laat zien dat er inmiddels €250.000 beschikbaar is voor de brug over de haven en 
totaal €130.000 voor het Greenpoint. Beide projecten worden nu voortvarend uitgevoerd. 
Daarnaast heeft de gemeente in de nieuwe begroting maar liefst €2.175.000 opgenomen voor 
de uitvoering van de Oude Haven- en Marktvisie en daarnaast nog een bedrag voor het 
renoveren van het Slingerbos en een uniforme straatverlichting. 
De vergadering vindt dit een applaus waard! Binnen drie jaar is Brouwershaven in beweging 
gekomen en met de uitvoering van de  plannen wordt Brouwershaven extra aantrekkelijk 
voor bewoners en toeristen. 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
http://www.stadsvisiebrouwershaven.nl/
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Tot slot wordt er een filmpje vertoond over de brug over de haven. In Middelharnis ligt een 
soortgelijke brug en op het filmpje is te zien dat de scheepvaart niet echt hinder ondervindt 
van de brug. Naar aanleiding van een vraag vanuit de vergadering biedt Hanno aan dat hij, 
samen met Henk Zielman en de projectleider vanuit de gemeente, het project graag nader wil 
toelichten bij de  watersportvereniging. 
 
Aansluitend is het woord aan Arno van de Sande, de chef van de brandweer in 
Brouwershaven. In een helder betoog laat hij weten dat de veiligheid binnen Brouwershaven 
wel erg afhankelijk is geworden van het parkeren van de personenwagens. Op hoekjes en in 
smalle straten staan de auto’s vaak zo dat de brandweerauto er niet, of met grote moeite door 
kan. Iedere minuut telt bij een brand en dan is 15 minuten omrijden echt te veel van het 
goede. Arno kondigt een actie aan waarbij er proefrondes gereden worden met de 
brandweerauto en moeilijk geparkeerde personenauto’s krijgen een waarschuwing onder de 
ruitenwisser. Geen boete, want de brandweerlieden zijn het er van overtuigd dat iedereen 
best bij wil dragen aan veiligheid, maar dat onbewust foutjes gemaakt worden. Hopelijk 
verdwijnt het foutparkeren uit het straatbeeld. Tot slot roept Arno nog op om vrijwilliger te 
worden bij de brandweer. Er zijn er nu 13 en er is plaats voor 18. Het is een prachtige 
vrijwilligersbaan, die veel voldoening en plezier geeft. Alleen al de wekelijkse bijeenkomsten , 
op maandag, zijn erg leuk. 
 
Ton Verdoorn (Provincie Zeeland) en Paul Paulus (Rijkswaterstaat) vervangen vanavond de 
aangekondigde Loes de Jong om de aanwezigen bij te praten over het Grevelingengetij. Loes 
kan niet aanwezig zijn ivm een knieoperatie. 
Duidelijk wordt dat er nu een planning ligt om in 2025 een getij te realiseren van 40cm. Dus 
20cm boven gemiddeld en 20cm beneden gemiddeld. Het hoogwater zal even hoog zijn als het 
hoogste peil nu. Er hoeft op die manier niet veel “verbouwd” te worden aan de infrastructuur. 
Er komen, ten noorden van Port Zeelande, 12 grote duikers met een doorsnede van 8 meter in 
de dam te liggen. Om de waterstand, ook in de toekomst, te kunnen reguleren zijn de duikers 
afsluitbaar. Afgelopen week heeft de minister het GO sein gegeven. Het geld is beschikbaar en 
nu is het zaak om tot 2022 de voorbereidingen te treffen. De eigenlijke bouw loopt dan van 
2022 tot en met 2025.  
Doel van het geheel is het verbeteren van de waterkwaliteit. Er kan een getijdecentrale 
worden ingepast in de plannen, maar de uitvoering van het project staat er los van.  Voor 
Brouwershaven zal het getij tot gevolg hebben dat de laagwaterstand zo’n 20cm lager komt 
dan de huidige laagste stand. De drempel in de sluis ligt op 2 meter diepte, dus het kan 
gebeuren dat diepgaande schepen wat hinder ondervinden. Vaargeulen e.d. worden, waar 
nodig wel aangepast. Door de eb en vloed beweging zal er honderden hectaren nieuwe natuur 
ontstaan langs de randen van de Grevelingen. Informatie is altijd te vinden op de speciale 
website www.getijgrevelingen.nl 
  
In de rondvraag wordt gevraagd of de Stadsraad de energietransitie meeneemt in haar 
plannen. Hanno benadrukt dat veranderingen van deze orde van grote natuurlijk niet aan de 
Stadsraad zijn. Maar dat er weldegelijk aandacht is voor de milieuproblematiek en de wijze 
waarop Brouwershaven kan en moet inspelen op veranderde situaties. 
Hanno kan verder bevestigen dat de breedte van de brug voldoende is voor zowel fietsers als 
mindervaliden. Ook in Middelharnis is hier rekening mee gehouden. 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
http://www.getijgrevelingen.nl/
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Debby vraagt nog aandacht voor twee datums, 10 december en 10 januari. Op 10 december is 
er in het Tonnenmagazijn een bijeenkomst ter herdenking van de executie, dan 75 jaar 
geleden, van de 10 van Renesse. Ook zal de film getoond worden met een toelichting van de 
maker. 
Op 10 januari is de nieuwjaarsreceptie en Hanno vult aan dat deze dit jaar gezamenlijk 
georganiseerd is door de Stadsraad, de OVB en Kees en Carla Krijger, de beheerders van het 
Tonnenmagazijn.  Maar dat hij deze week heeft vernomen dat een gedeelte van de kosten 
gedragen worden door de filmmakers die de komende weken in Brouwershaven 
filmopnamen maken. Zij doen dat als tegemoetkoming voor de overlast. We kunnen dus op 10 
januari wel een extra toost uitbrengen. 
Op een vraag wanneer al die projecten uitgevoerd gaan worden kan Hanno aangeven dat dat 
natuurlijk buiten het seizoen zal zijn. Deze winter wordt er aan de kades gewerkt en dan 
volgende winter wordt er begonnen met de Markt. 
 
Tot slot van de vergadering merkt Hanno op dat hij en de overige leden van de Stadsraad, erg 
blij zijn dat het gelukt is om het sentiment in Brouwershaven een positieve zet te geven. 
Plannen worden gemaakt en uitgevoerd! Brouwershaven leeft en dat wordt zeker door de 
gemeente (h)erkend. 
Het is tijd om afscheid te nemen van Corina en Marcel, bloemen en een groot welgemeend 
applaus zijn hun deel. 
 
Tijd voor de nazit in de foyer van het Tonnenmagazijn waarbij aan de aanwezigen een hapje 
en drankje wordt aangeboden. 
 
De nieuwjaarsreceptie staat gepland voor 10 januari 2020, aanvang 19.00 uur. 
 

http://www.brouwershaven.nu/
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