
 

   
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 3 

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 16 december 2019 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Anneke de 
Oude, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Gast: Yvonne Lampert 
Afwezig: -  
 
Hanno opent de bijeenkomst voor deze eerste Stadsraadvergadering zonder de afgetreden 
leden Corina Jansen en Marcel Flikweert. Een extra welkom voor Yvonne Lampert, die tijdens 
“haar” agendapunt aanwezig zal zijn. 
 
Yvonne krijgt het woord en verteld dat haar is gevraagd na te denken over een 
“vrijheidsmaaltijd” op 5 mei 2020, 75 jaar na de bevrijding. Het is een landelijk initiatief en 
het is de bedoeling dat er, over het hele land, zo’n 1000 gezamenlijke maaltijden zullen 
worden georganiseerd. Er zijn wel wat hobbels te nemen, zoals het ontbreken van een kader 
en vooral het ontbreken van budget. Yvonne heeft het idee om de maaltijd te laten 
plaatsvinden in de Grote Kerk. Daar is op dat moment al de tentoonstelling over  “het laatste 
oorlogsjaar” en dat zou wel bij elkaar kunnen passen natuurlijk. Vanuit de Stadsraad komen 
er nog tal van suggesties, waarschuwingen en valkuilen op Yvonne af.  Hoeveel mensen 
komen er, wie is direct betrokken? In ieder geval zoveel dat er besloten wordt dat Yvonne in 
januari of februari weer welkom is tijdens de Stadsraadvergadering om dan de voortgang te 
bespreken. De Stadsraad staat zeker niet negatief tegenover het idee en zou wellicht zelfs een 
bescheiden opstartbijdrage kunnen verstrekken. De OVB heeft al een soort draaiboek en zoals 
bekend beschikt Henk over een lijst met vrijwilligers. Allerlei zaken die nuttig en toepasbaar 
zijn. Yvonne wordt bedankt voor haar inzet en verlaat de bijeenkomst. 
 
De agenda wordt vervolgd, met de heugelijke mededeling dat het door de Stadsraad 
gevraagde budget voor de jaren 2020-2023 zo goed als gehonoreerd is door de gemeente. De 
brief is binnen en het geld voor 2020 wordt in januari op de rekening verwacht. 
 
Ingekomen is ook een  brief van mevrouw Bouke Werff-Ottens over de jaarvergadering. In de 
brief wordt positieve kritiek geuit. Hanno en Henk zullen haar een bezoek brengen om 
procedures en dergelijke persoonlijk toe te lichten. Fijn dat er zo’n serieuze reactie is 
ontvangen, dat geeft houvast voor verbetering. 
 
De jaarvergadering was dit jaar weer beter bezocht dan vorig jaar. Volgens Kees Krijger heeft 
hij zo’n 120 bezoekers geteld. Vanuit de politiek waren alleen LSD en de VVD aanwezig, 
minder partijen dan gebruikelijk. De Stadsraad is erg blij met de door Kees en Carla gemaakte 
zaalopstelling. Ruimte voor iedereen. Van de sprekers vanuit Brandweer en RWS, sprong 
vooral de presentatie van chef van de brandweer, Arno van de Sande, er uit. Leuk verhaal dat 
door de bezoekers zeker op prijs gesteld werd. 
 
Vanuit de gemeente is de vraag gesteld welke gedenkstenen/stadbeelden/sluisjes die 
eigendom zijn van de gemeente, er nu eigenlijk zijn in Brouwershaven. Er volgt ene 
brainstorm waardoor er toch weer een aantal plekken kunnen worden toegevoegd aan de 
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lijst. Bijvoorbeeld de twee gedenkstenen op het Bostonplein. Anneke zal de toevoegingen 
communiceren met Corina, die de vraag namens de gemeente heeft voorgelegd. 
 
Inzake het ontwerp voor het monument voor de neergestorte bommenwerper aan de 
Schenkeldijk, meldt Henk dat er inmiddels meermalen contact geweest is met de kunstenares. 
Morgen vindt er een ontmoeting met haar plaats om over een tweede ontwerp te praten. 
Omdat financiering van het project via de Stadsraad moeilijk is, besluit de Staatsraad dat er 
een verzoek neergelegd wordt bij het SCEB. Het SCEB zou dan financiering kunnen aanvragen 
bij subsidiegevers. Hanno en Henk pakken dit op. 
 
Hanno heeft contact gehad met de gemeente over de voortgang van de Stadsvisie. Voor het 
Greenpoint worden nu stappen gemaakt door een projectgroep waarin de Stadsraad, de 
gemeente, Saman en Padmos vertegenwoordigd zijn. 
De voetgangersbrug over de haven wordt aanbesteed, evenals de montage e.d. Het schema 
gaat nog uit van plaatsing in april 2020, maar het zou ook nog wat vertraging op kunnen 
lopen. In ieder geval moet de brug komend seizoen gerealiseerd zijn. 
Voor wat betreft de uitvoering van de Markt en Oude Havenvisie is er een bijeenkomst 
geweest met de stuurgroep en de wethouder. Er wordt nu een projectplan opgesteld, waarbij 
de uitvoering in fases zal plaatsvinden om zo min mogelijk het toeristenseizoen te verstoren. 
Besloten is ook dat er nog een expert op het gebied van de buitenruimte zijn licht zal laten 
schijnen over het voorstel. Daarnaast wordt er ook aanvullend onderzoek gedaan naar de 
vermoedelijke “decibeluitstoot” van de terrassen.  Beide onderzoeken zouden dus nog wat 
aanpassingen in de plannen kunnen vergen. 
Bijzonder is dat de Haven Noordzijde, na de huidige werkzaamheden eerst weer bestraat zal 
worden zoals het was voor de werkzaamheden aan de haven. Als alles dan goed ingeklonken 
is zal de herbestrating conform de visie pas plaatsvinden. Dit lijkt gek maar is een technische 
voorwaarde voor een goed aangelegde straat. Hanno zal dit punt melden in zijn toespraakje 
tijden de nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Anneke overlegt, als nieuwe penningmeester van de Staatsraad, het voorlopig resultaat over 
2019. De stukken worden doorgenomen en er zijn geen bijzonderheden te melden. De cijfers 
zullen in de januarivergadering geactualiseerd zijn en dan ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de complete Stadsraad. 
 
Sonja, Nick en Pieter van der Hulle hebben een  bezoek gebracht aan Kris van der Werve die 
bezig is met het ontwerp van een beeldmerk voor Brouwershaven. Ze zijn enthousiast 
teruggekomen en er wordt een extra bijeenkomst gehouden op 20 januari om 19.45. Alle 
betrokkenen vanuit Staatsraad, OVB en SCEB zullen daar, tegelijkertijd, kunnen kennismaken 
met het voorstel van Kris. De SRB zal de kosten van de zaalhuur voor haar rekening nemen. 
 
In de rondvraag komen nog tal van onderwerpen aan de orde. De Stadsraad steunt Henk in 
zijn streven om het herstel van de slinger van Foucault mogelijk te maken door de ijzeren bal 
veilig te stellen voor de toekomst. Het is niet zeker of herstel inde kerk mogelijk is, maar de 
bal is een bijzonder onderdeel van het geheel.  
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Peter spreekt zijn waardering uit voor de bijeenkomst waarop de film “de 10 van Renesse” 
werd vertoond. De aanwezigheid van ooggetuigen en de maker van de film maakte het erg 
bijzonder. 
Sonja, Henk, Hanno en Anneke hebben op 28 november de bijeenkomst voor nieuwe 
bewoners bijgewoond in het gemeentehuis. Brouwershaven heeft zich keurig gepresenteerd 
en door met de groep aanwezig te zijn, zijn zeker ook de ambtelijke contacten weer 
verstevigd. Waardering is er voor Burgemeester en wethouders die zich professioneel 
voorstelden aan de nieuwe bewoners van de gemeente. 
Sonja meldt dat de lijst met aanwezige AED’s is doorgegeven aan Teun van hartslag.nu. Teun 
zal zorgen dat de AED’s op ordentelijke wijze worden aangemeld op de juiste website. André 
van Tooren heeft zich aangemeld als vrijwilliger om jaarlijks de aanwezigheid van de AED’s te 
checken. 
Over het nieuwe convenant tussen gemeente en stads- en dorpsraden, melden Hanno en Henk 
dat zij een gesprek zullen hebben op 8 januari met de betrokken ambtenaar. Vooral het feit 
dat het convenant slechts spreekt over een adviesfunctie van de raden steekt. Juist 
participatie tussen de partijen zorgt volgens de Stadsraad voor het beste resultaat. 
Nick wordt verzocht om partijen die iets willen “vlaggen” op de Markt ter wille te zijn. Nick 
heeft de sleutels om het vlaggen mogelijk te maken. Henk meldt dat hij, als Nick daar eens 
behoefte aan heeft, beschikt over veel verschillende vlaggen. Hierdoor kan er wellicht nog 
beter worden ingespeeld op de actualiteit of bijzondere bezoekers aan onze stad. 
Sonja vraagt om overdracht van de taak om Facebook te vullen met gegevens. Het past haar 
niet altijd. Anneke biedt zich aan om die taak over te nemen en zal tot beheerder van de FB-
pagina worden benoemd. 
 
Als laatste punt van de agenda wordt het jaarschema van de vergaderingen in 2020 
doorgenomen en vastgelegd. 
Op 10 januari 2020 is er de nieuwjaarsbijeenkomst en de volgende reguliere vergadering 
staat nu gepland voor maandag 27 januari.  Zoals altijd in het Tonnenmagazijn. 
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