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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 januari 2020 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Anneke de Oude, Nick van 
Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: Henk Zielman 
 
Hanno opent de bijeenkomst voor deze eerste Stadsraadvergadering van het jaar en kijkt nog 
even terug op de nieuwjaarsreceptie. Henk is met vakantie. 
 
Henk en Hanno hebben een  bezoek gebracht aan mw. Werff naar aanleiding van de van haar 
ontvangen brief over de jaarvergadering. De problematiek om de bijeenkomst correct te laten 
plaatsvinden is over  tafel gekomen. Het was een “open en positief” gesprek en mw. Werff was 
blij met de feedback. 
 
Tom heeft verslag uitgebracht van zijn bezoek aan SD op Weg bijeenkomst van 11 december 
2019.  Naar aanleiding van dit verslag besluit de Stadsraad dat zij graag mee zal werken aan 
de promotie van een mobiliteit-enquête door de leerlingen van Pieter Pontes. Het wachten is 
nu op de aanvraag. 
Naar aanleiding van het bezoek van Tom en Peter aan de Meet & Match bijeenkomst in 
Heinkenszand op 18 januari krijgt de Stadsraad de gelegenheid om de opgedane kennis over 
de subsidiegevers te delen. 
 
Er zijn een aantal uitnodigingen en aanvragen ontvangen die besproken worden. 
Peter zal, als secretaris,  bericht van afmelding doen aan a. Watersnoodmuseum, b. Provincie 
Zeeland en c.  Gemeente S-D. 
Het verzoek tot leveren van ideeën aan de Ver. Musea, wordt doorgestuurd aan het SCEB. 
 
Op 20 januari is er een bijeenkomst geweest waar Kris van der Werve haar ideeën over een 
beeldmerk voor Brouwershaven heeft voorgelegd aan vertegenwoordigers van SCEB, OVB en 
de Stadsraad, 
Vooral haar voorstel om Cornelis Braam (1791) terug te laten keren als verteller over het 
historische Brouwershaven vindt veel weerklank. 
Over het voorgestelde “logo” zijn de meningen verdeeld. 
Kris zal nog nader overleg voeren met o.a. Frank van Asten en Marco van Vulpen. 
Er zal, op termijn,  een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden 
 
Inzake de Stadsvisie meldt Hanno dat het overleg “gedegen” verloopt. Wel kan er natuurlijk 
worden teruggekeken op een zeer gunstig “uitgepakte” Haven en  Marktvisie. Deze zal de 
komende twee jaar worden gerealiseerd. Momenteel vindt de planning van de 
werkzaamheden plaats. Ook is vanuit de Politie gemeld dat het handhaven van de gewenste 
15km zone in het hele gebied, op problemen stuit. 
Binnen de Stadsvisie zal nu de nadruk gaan liggen op de woningbouw in Brouwershaven. In 
de Stadsvisie zijn daarover zinnige dingen gezegd en het is nu tijd om dit onderwerp 
langzamerhand “op de agenda” te krijgen. 
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Het SCEB heeft een bezoek gebracht aan Middelharnis aan de historische werf, Dit om ideeën 
op te doen voor mogelijke activiteiten in Brouwershaven. 
 
Vanuit het SCEB wordt er ook gewerkt aan fondsen om het Liberator monument te realiseren. 
Rosalinde van Ingen Schenau heeft een sprekend voorstel gedaan voor dit monument. Hanno 
benadrukt dat er wel goed moet worden vastgelegd wie uiteindelijk de eigenaar zal zijn van 
het  monument. Dit vooral om het in de toekomst te behouden. 
 
Tom doet verslag van het overleg dat hij en Hanno hebben gevoerd met Ewald en Jannie van 
OBASE.  Ewald heeft de ambtelijke procedures rondom het ontwikkelen van een nieuwe 
gezamenlijke school van OBASE en RADAR in de Westhoek toegelicht. Begin februari zal het 
voorstel van de beide organisaties, gesteund door de Medezeggenschapsraad, worden 
voorgelegd aan het college. Waarschijnlijk is er al half maart een beslissing genomen. De 
gemeenteraad speelt in de discussie geen rol, maar zal wel toestemming moeten geven voor 
de financiering. 
Tom en Hanno hebben wederom het belang van het voortbestaan van de school in 
Brouwershaven benadrukt. Zeker nu de school kwalitatief zo goed draait en ook KIBEO weer 
in beeld is, zou de school, naar mening van de Stadsraad,  de kans moeten krijgen weer te 
groeien naar wellicht 60-80 leerlingen. De Stasdraad is zeker genegen de school te 
ondersteunen bij publiciteit die er op gericht zal zijn het leerlingenaantal te verhogen. 
 
Tom heeft een idee ontwikkeld dat enerzijds de Grote Kerk ondersteund en anderzijds een 
mogelijkheid biedt tot jaarlijkse inkomsten tot nut van het algemeen. Dit door middel van een 
“Klank en Lichtspel”. Na discussie in de Stadsraad wordt duidelijk dat dit onderwerp voor de 
Stadsraad geen prioriteit heeft. Binnen de Stadsvisie wordt geopteerd voor het gebruik van de 
Grote Kerk als ontmoetingsplek. 
 
De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt en de jaarvergadering 2020 wordt voorlopig gepland op 
11 november 2020. 
 
Bij de rondvraag laat Anneke, als penningmeester, het financieel jaarverslag 2019 rondgaan. 
De leden controleren dit en tekenen voor akkoord. Bij gelegenheid zal het ook nog aan Henk 
worden voorgelegd. 
Nick stelt voor om eens na te denken over het instellen van een promotieclubje dat zich richt 
op het promoten van Brouwershaven in de pers en op social media. Een interessant idee dat 
wellicht nader uitgewerkt kan worden als de juiste personen bereid zijn er energie in te 
steken. Voorkomen moet worden dat promotie juist de doelstellingen van de Stadsraad 
tegenwerkt. 
Sonja meldt dat de inschrijvingen van haarzelf en Anneke bij de KvK inmiddels geregeld zijn. 
Tom heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland een jonge ondernemer 
ontmoet die plannen heeft met zowel deelfietsen als een elektrische taxiboot. Tom heeft een 
vervolgafspraak gemaakt want zeker de taxiboot sluit natuurlijk naadloos aan bij de “Green 
Port Brouwershaven” 
Peter meldt bericht ontvangen te hebben van Yvonne dat de vorige vergadering besproken en 
geplande bevrijdingsmaaltijd op 5 mei, niet door gaat. Als reden is genoemd “een tekort aan 
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mensen” . Tom geeft aan volgende week toe te treden tot het bestuur van de Oranjevereniging 
(er was behoefte aan een penningmeester) en de reden na te vragen. 
 
Als laatste is er nog de brief van dhr. Kooyman , die graag zijn kennis op het gebied van de 
energietransitie tot nut wil maken voor de gemeenschap. Een positief signaal en de Stadsraad 
besluit om dhr Kooyman uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek tijdens de volgende 
vergadering. Peter zal dit communiceren. 
 
Later dan gewoonlijk sluit Hanno de vergadering, met dank aan allen voor de getoonde inzet. 
De volgende reguliere vergadering staat nu gepland voor maandag 24 februari.  Zoals altijd 
om 19.45 uur in het Tonnenmagazijn. 
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