
 

  
Stichting Stadsraad Brouwershaven 

 
Speech Nieuwjaarsreceptie 2019 

 

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

 
Oogst 

 

Beste Dames en heren, 

 

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie die u wordt aangeboden door de 

Stadsraad en de Ondernemersvereniging Brouwershaven en door Kees en Carla 

Krijger van het Tonnenmagazijn. Daarnaast hebben we voor deze receptie als 

Stadsraad een eenmalige bijdrage ontvangen van Productiehuis Lefitate Film, als 

dank aan de inwoners van Brouwershaven voor het opnemen van de verschillende 

scenes van de film: ‘De Slag om de Schelde’.  

 

Allereerst wil ik vanavond stilstaan bij de mensen van wie we in het afgelopen jaar en 

ook recent in dit nieuwe jaar al afscheid hebben moeten nemen. Want samen leven 

is ook samen leed delen. Dat is vaak niet makkelijk, maar hoort wel bij het leven. En 

als we er voor elkaar zijn kan dat de pijn verlichten. Zo ook vanavond. En de 

gezamenlijke kerken hebben hier het afgelopen jaar een mooie en druk bezochte 

avond voor gehouden in de Grote Kerk. Waarvoor complimenten. Hetzelfde geldt 

voor de mensen die ziek zijn en die hier vanavond graag hadden willen zijn, maar dat 

helaas niet kunnen. Laten we ze niet vergeten en ook hen vanaf deze plek 

beterschap en sterkte toewensen. 

 

Vanavond lukt het Debby Hanse, voorzitter van de OVB, helaas niet om aanwezig te 

zijn. Zij is geveld door een stevige griep. Ze heeft me gevraagd haar te excuseren. 

Dat doe ik bij deze. Maar net nu ik haar eens goed in het zonnetje wilde zetten… . 

Want onder haar voorzitterschap is de samenwerking tussen Stadsraad, OVB, 

Cultuurstichting en gemeente weer helemaal goed en structureel op gang gekomen. 

Zij verdient hiervoor een dik compliment (!) en ik zal haar dit ook nog overbrengen. 

Debby vanaf deze plek ook voor jou beterschap en sterkte toegewenst! 
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Afgelopen jaar hebben de Brouwse ondernemers ook weer voor een aantal eigen 

leuke en goedbezochte evenementen gezorgd, waaronder Bourgondisch Brouw. En 

de OVB is natuurlijk volledig betrokken bij de uitvoering van de Stadsvisie. Dank 

daarvoor en dank jullie wel voor de fijne samenwerking. 

 

Eind 2019 bent u tijdens de jaarvergadering van de Stadsraad weer bijgepraat over 

de stand van zaken omtrent de uitvoering van de Stadsvisie en de door de Stadsraad 

ondersteunde leefbaarheidsprojecten.  

 

We hebben op die avond vooral aangegeven wat er allemaal gebeurd is op het 

gebied van leefbaarheid en subsidieverstrekking, maar ook wat er in 2020 te 

gebeuren staat in Brouwershaven. Mijn speech van vanavond heb ik ‘Oogst’ 

genoemd. En waarom ik mijn speeches een titel geef weet ik eigenlijk niet; ik doe dat 

eigenlijk al heel lang. Maar, dat ik deze speech van vanavond ‘Oogst’ heb genoemd, 

dat heeft natuurlijk wel een reden. Dat komt omdat 2020 in het teken zal staan van 

de realisatie en start van een aantal grote projecten in Brouwershaven. Allereerst 

wordt momenteel hard aan de haven gewerkt. Goed om te noemen dat de straat aan 

de Haven Zuidzijde straks eerst terug gelegd zal worden volgens het oude patroon 

(dus met de parkeervakken). Pas als die straat is ingeklonken zal het nieuwe 

straatpatroon worden gelegd. En dat brengt me op de Oude Haven- en Marktvisie, 

waarvoor de gemeenteraad financiële middelen voor de uitvoering heeft gegeven. In 

het najaar van 2020 zal met die werkzaamheden worden begonnen. Uiteraard 

informeren we u nog voor die tijd. 

 

Daarnaast wordt voor de zomer het elektrische laadpunt in de haven opgeleverd. En 

zal een lang gekoesterde wens uitkomen; voor de zomer ligt er weer een loopbrug 

over de sluis. Kortom onze gezamenlijke inspanningen hebben ertoe geleid dat we 

nu echt kunnen ‘oogsten’ en dat projecten worden uitgevoerd. Ik wil iedereen die zich 

daarvoor heeft ingezet en inzet bedanken. Zonder samenwerking, zonder 

bestuursleden, zonder vrijwilligers geen resultaat! Dank! 
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Uiteraard gaan we verder met de continuering van de uitvoering van de Stadsvisie. 

En blijven we zorgen voor leefbaarheid in de Brouwershaven met een focus op 

elkaar, een focus op cultuur en een focus op sociaal. En dat doen we gelukkig niet 

alleen, dat doen we samen met de gemeente, de sociaal-maatschappelijk betrokken 

partijen, de Brouwse ondernemers en natuurlijk met u, de inwoners van 

Brouwershaven.  

 

Tot slot wil ik de gemeente ook nog een hart onder de riem steken. Want een 5 als 

algemeen cijfer op basis van een niet representatief onderzoek verdient deze 

gemeente niet. Wij hebben inmiddels een goede relatie opgebouwd. Er is vertrouwen 

en we zien kwaliteit en ervaring en fijne mensen om mee samen te werken. Dat 

laatste geldt ook voor de bestuurlijke- en politieke vertegenwoordiging op dit eiland. 

We worden echt heel goed ondersteund. Dank daarvoor! 

 

Brengt mij bij het slot van mijn toespraak. Onze burgemeester riep in zijn 

nieuwjaarstoespraak op tot ‘samenwerking’. Dat zit in Brouwershaven echt goed en 

op dat gebied kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!  

 

Graag hef ik samen met u het glas op het nieuwe jaar. Ik wens u namens de 

Stadsraad en de Ondernemersvereniging Brouwershaven heil en zegen toe voor een 

mooi, liefdevol, gezond en leefbaar 2020!   

   

 

Brouwershaven, 

10 januari 2020 

 

Hanno Canters 

Voorzitter Stadsraad Brouwershaven 
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