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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 24 februari 2020 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Anneke de 
Oude, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: - 
Gast: Rob Kooyman 
 
Omdat Hanno iets verlaat is, neemt Henk het voorzitterschap over en opent de vergadering 
, met een speciaal woord van welkom voor Rob Kooyman, die te gast is voor het eerste 
gedeelte van de vergadering. 
 
Rob heeft contact gezocht met de Stadsraad om zijn diensten aan te bieden op het gebied van 
de energietransitie. Dit ook in vervolg op een door hem gestelde vraag tijdens de 
jaarvergadering. 
Na een voorstelronde (waarbij inmiddels ook Hanno is aangeschoven) verteld Rob dat hij de 
indruk heeft dat de Stadsraad onvoldoende aandacht heeft voor de komende problematiek 
rondom de energietransitie. Hij wil graag, namens de Stadsraad, in contact treden met de 
gemeente om meer helderheid te krijgen over dit onderwerp en vooral wat de stappen van de 
gemeente zullen zijn. 
De Stadsraad geeft aan de importantie van het onderwerp te onderkennen. Om die reden is 
Tom als sinds 2018 nauw betrokken bij de overleggen en bijeenkomsten die dit gegeven tot 
onderwerp hebben. Tom is hiervoor ook het aanspreekpunt bij de gemeente. 
De Stadsraad stelt voor dat Rob aanhaakt bij Tom als dit onderwerp ter sprake komt. 
Rob geeft aan dit wel zelfstandig af te kunnen en zich nog te beraden over een toekomstige 
samenwerking met de Stadsraad. Teneinde als Brouwershaven zo sterk mogelijk “voor de 
dag” te komen stelt Tom voor dat hij nog nader overleg voert met Rob om te kijken op welke 
vlakken er aangevuld en samengewerkt kan worden. Tom zal daarvoor in de komende weken 
contact opnemen met Rob voor een vervolggesprek. 
 
Rob verlaat de bijeenkomst en Henk vervolgt de bijeenkomst met de reguliere agenda, die 
ongewijzigd wordt vastgesteld. Er zijn dit keer ook geen mededelingen en ingebrachte 
stukken. De mail van Tom van vanmorgen over de mobiliteit zal eventueel bij de rondvraag 
besproken worden. 
 
Inzake de beweegtuin van Hans Roth meldt Hanno dat hij inmiddels met Hans heeft 
gesproken over de voortgang. Hans zal een bijeenkomst vanuit Brouwershaven, Scharendijke 
en Zonnemaire organiseren waarin duidelijk moet worden op welke wijze het project nog 
verder gesteund kan worden. 
 
Vanuit de gemeente is de aankondiging ontvangen dat er een aantal thematafels 
georganiseerd worden over de inclusieve samenleving. Dit onderwerp heeft natuurlijk ook de 
volle aandacht vanuit de Stadsraad, maar niet alle 5 de bijeenkomsten kunnen bezocht 
worden. Nick gaat zich aanmelden voor de bijeenkomst op 15 april, die als onderwerp 
“cultuur, vrije tijd en sport” heeft. 
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Er is een subsidieverzoek ontvangen vanuit “verwenmoment voor vrouwen en mannen met 
kanker”. De aanvraag omhelst de toezegging om de zaalhuur van het Tonnenmagazijn te 
subsidiëren als er op 21 maart 2021 een bijeenkomst gaat plaatsvinden. De verwendagen 
worden al enige jaren georganiseerd in steeds verschillende kernen en ook daar is de 
zaalhuur gesubsidieerd. 
Op basis hiervan en de aanwezige documentatie, zegt de Stadsraad toe dat in het jaar 2021 
(dus niet in dit lopende jaar) de zaalhuur voor rekening van de Stadsraad komt. Peter zal dit 
communiceren met Cathy de Vos, de organisatrice. 
 
De tweede aanvraag komt van Apollo. Dit jaar wordt het 125-jarig jubileum gevoerd en zijn er 
extra activiteiten te melden. De aanvraag is compleet. Gezien de bijzondere gebeurtenis 
besluit de Stadsraad om de (jaarlijkse) subsidie eenmalig te verhogen van € 350,00 naar € 
500,00.  Peter zal de secretaris van Apollo hierover inlichten. 
 
Hanno meldt dat de Stuur/werkgroep voor de uitvoering van de Stadsvisie in maart bij elkaar 
komt. Wel heeft hij natuurlijk tussentijds overleg gehad. Het Greenpoint nadert de 
uitvoeringsfase. Wel moet er wellicht gezocht worden naar een nieuwe sponsor van de 
laadpaal. De eerder toegezegde sponsoring komt niet helemaal uit de verf. 
Inzake de uitvoering van de Oude Haven en Marktvisie kan Hanno melden dat de 
herbestrating t.b.v. de kade-renovatie op simpele wijze zal plaatsvinden. De juiste materialen 
en het juiste profiel wordt pas aangelegd als de visie tot uitvoering wordt gebracht.  Komende 
winter zal een start worden gemaakt, die zich budgettair uitspreidt over drie kalenderjaren, 
zodat voorjaar 2022 de compleet nieuwe structuur in gebruik genomen moet kunnen worden. 
De Stadsraad is verheugd over de voorgang. 
De zomerbloeiers worden ook dit jaar weer geplaatst vanuit het beschikbare budget. 
Als laatste meldt Henk, vernomen te hebben, dat er bij de brug over de sluis een apart 
remmingswerk/wachtsteiger gemaakt wordt aan de havenzijde bij de scouting 
 
Hanno meldt dat het SCEB bijeen geweest is. Er worden pogingen gedaan om de opening van 
de haven feestelijk op te luisteren, maar het is natuurlijk wel een gemeentehaven zodat e.r 
van die kant ook iets verwacht mag worden. 
Voor het B24 monument wordt subsidie aangevraagd, maar het ontbreekt jammer genoeg nog 
een onderbouwde begroting, die wel deze week verwacht wordt. Het streven is wel om “iets” 
te laten gebeuren op 5 april.  
 
In het najaar wordt er een activiteit georganiseerd met als thema “shantykoren, garnalen en 
visserij” 
Peter geeft aan dat de Grote Kerk wel op tijd gereserveerd moet worden, om teleurstellingen 
te voorkomen. 
 
Bij de actiepuntenlijst wordt besproken dat  Nick zal inventariseren bij de OVB of er een 
afgevaardigde voor de werkgroep communicatie gestuurd kan worden. Vanuit de Stadsraad 
neemt Tom dan zitting. Verder zou er natuurlijk vanuit het SCEB en de WSV inbreng kunnen 
zijn. 
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Bij de rondvraag meldt Anneke dat haar opgevallen is dat de verkeerspiegel aan de 
Sleepstraat verdwenen is na de filmopnamen. Dat is wel gevaarlijk. Hanno neemt dat mee 
naar het overleg met de gemeente.  
Peter bevestigd dat het nu eindelijk gelukt is de bestuurswisseling op correcte wijze in de 
schrijven bij de KvK. Was toch iets ingewikkelder dan verwacht. 
Tom’s mail inzake deelfietsen en watertaxi wordt besproken. 
De vraag van Tom of hij het deelfietsenproject, zoals omschreven, verder namens de 
Stadsraad richting gemeente mag trekken, wordt positief beantwoord. De Stadsraad is van 
mening dat een goed georganiseerd huurfietsbeleid op Schouwen van meerwaarde is. Zo 
mogelijk aanhaken bij bestaande fietsenverhuurders. 
Anders ligt het bij het watertaxi project van SeaBubbles. Naar mening van de Stadsraad is dit 
echt iets voor een grote partij. Tom zal het idee wel neerleggen bij de provincie, zodat men 
daar in ieder geval op de hoogte is van de mogelijkheden. 
Henk meldt sinds kort lid te zijn van de commissie Monumenten van Stad en Lande en 
zodoende ook betrokken bij het periodiek overleg van de “welstandscommissie” als het gaat 
om aanvragen van vergunningen. 
Hierop aansluitend vraagt de Stadsraad zich af hoe het nu verder gaat met de ontwikkelingen 
rondom de Grote Kerk. De gemeente doet wel onderzoek, maar de communicatie is niet zoals 
gewenst. De Stadsraad wil, ook namens het SCEB, wel snel duidelijkheid over de intenties van 
de betrokken partijen. Voorkomen moet worden dat een idee tot herontwikkeling in gang 
gezet wordt zonder dat het past binnen de Stadsvisie. 
 
 
Henk sluit de vergadering, met dank aan allen voor de getoonde inzet. 
De volgende reguliere vergadering staat nu gepland voor maandag 30 maart.  Zoals altijd om 
19.45 uur in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn. 
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