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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 april 2020 
 
Overleg via Skype i.v.m. onmogelijkheid samen te komen door Covid-19 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Anneke de 
Oude, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: - 
 
Omdat Koningsdag door de omstandigheden toch niet gevierd kan worden is er tussentijds 
besloten om de geplande bijeenkomst van 20 april toch door te laten gaan op de normale 
“laatste maandag van de maand”, 27 april.  
De Skype-verbinding wordt routinematig opgestart en technische problemen soepel verholpen. 
Eerder opgedane ervaring komt duidelijk van pas. 
Hanno opent de bijeenkomt en raadt eenieder aan de Oranjebitter nog even te laten staan tot 
het toostmoment.  Allereerst wordt Tom gefeliciteerd met zijn benoeming tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Tom is er verguld mee en verteld hoe burgemeester Rabelink hem 
afgelopen vrijdagmorgen verraste met dit bericht. 
Er zijn geen nieuwe agendapunten en Hanno vervolgt de vergadering. 
 
Het Skype-overleg tussen B&W en de kernen is bijgewoond door Hanno, Henk en – namens de 
OVB – Debby. Er is verslag gedaan van het wel en wee van Brouw, zoals ook de berichten vanuit 
de andere kernen over tafel kwamen. Van onze kant is aangegeven erg benieuwd te zijn hoe dat 
de “politieke besluitvorming” weer op gang komt. De Stadsraad vind dit belangrijk om 
eventuele achterstand op projecten en participatie niet in het gedrang te laten komen. Dit 
onderwerp heeft de volle aandacht van B&W. 
Ten aanzien van de uitvoering van de Stadsvisie en de daaruit voortkomende de Oude Haven- 
en Marktvisie, is een Stuurgroep overleg gepland voor 7 mei en dan is er de gelegenheid nader 
in te gaan op de details. 
 
De werkzaamheden aan de Oude Haven zijn nu zo goed als afgerond. Tom en Anneke (als direct 
aanwonend aan de werklocatie) geven aan zeer tevreden te zijn over zowel de communicatie 
als de bereidwilligheid van de medewerkers van FL. Er is keurig gewerkt en steeds is 
geprobeerd overlast te beperken. Ook de OVB heeft haar dank al uitgesproken aan FL en de 
Stadsraad sluit zich daar graag bij aan. 
 
De aanleg van Kunstwerk Soundwave B24M is weer een stap verder gekomen doordat de 
vergunning is verleend. Er wordt een artikel verwacht in Wereldregio en PzC over het 
monument en de aanleiding. Er komt op de website Brouwershaven.nu een aparte link naar een 
uitleg. Henk meldt verder dat er inmiddels al een behoorlijk bedrag ontvangen is ter 
financiering en hij verwacht nog een aantal giften. De realisatie komt dus dichterbij. 
 
Peter meldt dat er bij de Hulpkring geen extra hulpvragen zijn ingekomen. Komt waarschijnlijk 
ook doordat de winkeliers zoveel als mogelijk de boodschappen thuisbezorgen. Omdat de 
ongeveer twintig vrijwilligers bij de Hulpkring zich het hele jaar belangeloos inzetten lijkt het 
hem aardig als zij aan het eind van het jaar een kleinigheid met bedankje ontvangen van de 
Stadsraad.   
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Dit voorstel wordt unaniem ondersteund door de Stadsraad en zij zal dit initiatief faciliteren. 
Inzake de herbestemming van de Grote of st. Nicolaaskerk meldt Peter dat het aangekondigde 
rapport van Hylkema nog niet klaar is. De Stadsraad blijft het vreemd vinden dat er verder niet 
om een zienswijze wordt gevraagd, zeker gezien de veranderde omstandigheden. Is er echt wel 
draagvlak om de kerk te verbouwen tot hotel? Wat willen de bewoners? Het onderwerp zal 
worden aangekaart tijdens de Stuurgroep bijeenkomst op 7 mei en verder is het wachten op 
het aangekondigde rapport voordat de Staatsraad kan reageren. 
 
De deze winter als proef ingevoerde “blauwe zone” wordt geëvalueerd. De terugkoppeling zal 
plaatsvinden tijdens de Stuurgroep bijeenkomst van 7 mei.. Er zal eerst nog overleg gevoerd 
worden met de OVB om tijdens het Stuurgroep overleg een gezamenlijk standpunt te kunnen 
voorleggen. 
 
Apollo heeft gevraagd om de al toegekende subsidie van € 500,00 t.g.v. het 125 jarig bestaan 
over te zetten naar volgend jaar wanneer er waarschijnlijk wel festiviteiten kunnen 
plaatsvinden. De Stadsraad stelt het zeer op prijs dat Apollo dit punt zelf aankaart en besluit de 
toegekende subsidie te vervangen door de standaard jaarlijkse bijdrage van € 250,00. Anneke 
zal het bedrag overmaken naar Apollo. Op het moment dat de festiviteiten doorgang vinden kan 
Apollo natuurlijk weer een nieuwe aanvraag indienen. 
 
De Stadsraad zal gebruik maken van het aanbod van de NME Schouwen-Duiveland en een 
opruimactie-set aanvragen. Wellicht kan deze ingezet worden bij een teambuildings actie van 
de leden van de Stadsraad. Peter zal contact opnemen met de NME. Verder heeft ook Wil 
Obbink aangekondigd eind van het jaar weer een opruimactie te gaan houden en daarvoor een 
set aan te vragen. Zij regelt dit zelf met de NME. 
 
Van de actielijst kan het “convenant“  worden afgevoerd. De gemeente heeft al onze 
opmerkingen over het voorstel doorgevoerd in de huidige versie. Het tekenen zal t.z.t. wel 
plaatvinden. De teambuilding gaat waarschijnlijk pas na de zomer door. 
 
Bij de rondvraag vraagt Anneke naar de voortgang van de bouw van de brug over de haven. Het 
idee is dat er niet veel voortgang is. Hanno en Henk zullen het navragen. Hanno gaat dan ook 
gelijk na hoe het zit met het Greenpoint. 
Nick en Peter brengen het vragenformulier van de gemeente over een inventarisatie van de 
voorzieningen in Brouwershaven ter sprake Het is ondoenlijk om alle bedrijven/winkels enz. in 
Brouwershaven op te noemen. De Stadsraad adviseert aan te geven welk soort bedrijven er 
actief is en geen namen te noemen. 
Tom meldt dat hij is benoemd tot voorzitter van de sectortafel Mobiliteit van de Provincie. Dit 
in het kader van het Klimaatakkoord. De Stadsraad kan vragen daaromtrent direct aan hem 
stellen. Verder vraagt Tom zich af of er geen actie opgestart moet worden om scheidend 
burgemeester Rabelink te bedanken vanuit Brouwershaven. Hanno stelt dat dit door de 
gemeente opgepakt wordt en dat geen aparte Brouwse actie noodzakelijk is.  
 
Dan is het eindelijk tijd om de Oranjebitter in te schenken en een aantal malen te proosten naar 
de schermen. Het is een digitale proost, maar het gebaar om de Oranjebitter rond te delen 
wordt door de leden zeer op prijs gesteld. Er wordt meermalen ingeschonken. 
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Hanno sluit de vergadering, met dank aan allen voor de getoonde inzet. 
De volgende reguliere vergadering staat nu gepland voor maandag 25 mei.  Naar verwachting 
ook dan weer digitaal. 
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