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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 25 mei 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, Nick van 
Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: Anneke de Oude 
 
Hanno opent de vergadering, de wens uitsprekend dat we een volgende bijeenkomst weer 
fysiek in het Tonnenmagazijn kunnen houden. Alles werkt wel via Skype, maar het “contact” en 
“interactie” ontbreekt toch wel een beetje. Anneke is deze bijeenkomst verhinderd. 
Er worden geen aanpassingen aan de agenda voorgesteld. 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Inzake de Markt en Havenvisie kunnen Henk en Hanno melden in het laatste stuurgroep-
overleg aanvullende informatie te hebben opgedaan. Er wordt nu een bestek gemaakt. Wel valt 
op dat er veel vragen gesteld werden die al in een eerder stadium beantwoord zijn, ook in de 
visie zelf. Het proces wordt door Hanno en Henk kritisch gevolgd. De kans dat de uitvoering ook 
echt dit najaar start is reëel aanwezig. 
De brug over de keersluis is nu “in productie”. Hanno en Henk hebben een bezoek gebracht aan 
Hanse Staalbouw om de vorderingen te zien. Momenteel wordt de brug professioneel 
geconserveerd, zodat het ijzer beschermd is tegen weer en wind. De technische 
voorbereidingen aan de sluis zelf vorderen ook gestaag. Het ziet er naar uit dat de brug er nog 
voor de zomervakantie ligt. 
Ook de Greenport ontwikkelt zich voorspoedig. De gemeentelijke aannemer heeft het werk al 
ingemeten en zal hopelijk binnenkort beginnen met de uitvoering. Er worden zonnepanelen 
gelegd op de “remise”. 
 
Er is een SCEB-vergadering geweest. Besloten is dat de SCEB zich voorlopig ook zal opwerpen 
als “eigenaar” van middelen, zoals het monument B-24M en mogelijk later het erfgoed van de 
Grote Kerk. Dit om processen te kunnen versnellen en discussie te voorkomen.  
 
Henk geeft de laatste info over het B-24M kunstwerk. De financiering loopt wel door, maar niet 
zo snel als eerder werd verwacht. Niet alle verwachtingen komen uit. Wel is er een bijdrage 
vanuit de Stichting Renesse ontvangen van€ 4300,-. Op een vraag van Peter wanneer het 
kunstwerk nu gerealiseerd kan worden, wordt vastgelegd dat er geen streefdatum is. Dit om 
geen verwachtingen te wekken. Maar het blijft een mooi monument en Henk is ervan overtuigd 
dat het ook gerealiseerd kan worden.  
Inzak het “beeldmerk” van Brouwershaven kan geconcludeerd worden dat het “verhaal” prima 
is maar dat het “logo” nog extra aandacht behoeft.  
 
Omdat er zo toch nog wel wat vertraging is opgetreden geeft de Stadsraad toestemming aan 
Nick om een vervanging van de huidige vlaggen in gang te zetten. Vlaggen met rafels geven niet 
de uitstraling die we nastreven. 
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Burgemeester Jack van der Hoek komt op 18 juni kennismaken met Brouwershaven. Natuurlijk 
zal de Stadsraad zorgen dat het programma duidelijk maakt waar Brouw mee bezig is en waar 
we naar toe willen. In het programma (nog met hobbels ivm met de RIVM regels) komen 
natuurlijk onderwerpen als “OVB, School, Kerk, Jachthaven, Camping, Markt” aan de orde. 
Hanno neemt het voortouw om een voorstel te maken voor een programma waar alle 
betrokkenen aan deel kunnen nemen en hun zegje doen. 
 
De Watersportvereniging heeft eindelijk een overeenkomst met de gemeente gesloten over de 
huur van de haven. Daardoor ontstaat er nu ruimte om de samenwerking vanuit de Stadsraad 
met de WSV  vorm te geven. Er wordt een samenkomst van de besturen gepland om 
mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De Stadsraad is blij met deze ontwikkeling, 
waar ook al rekening mee gehouden is bij de bouw van de website Brouwershaven.nu   
 
Henk en Peter doen verslag omtrent de ontwikkelingen rondom de Grote Kerk. De “Slinger van 
Foucault” is compleet. Henk heeft ook de originele documentatie boven water gehaald en 
bewerkt deze nu. Er is nog wel restauratie nodig, maar het zou mooi zijn als de slinger, die 
destijds vanuit Veere naar Brouwershaven is gekomen, weer operationeel is in de Grote Kerk. 
De Stadsraad is erg blij met het door Henk en Peter behaalde resultaat tot nu toe. 
De tentoonstelling “Oorlog in Brouwershaven” wordt wellicht toch in de Grote Kerk gehouden. 
Gestreefd wordt naar een feestelijke opening op Open Monumentendag in september en dan 
een openstelling gedurende een aantal weken. 
 
Hanno kan nog aanvullen dat ook in de stuurgroep over de Grote Kerk is gesproken. Er is 
klaarblijkelijk een dispuut over competentie tussen de Rijksgebouwendienst en de 
Monumentencommissie, waardoor het rapport van Hylkema nog steeds niet afgerond is. In de 
stuurgroep is door Hanno en Henk opnieuw aangegeven dat de Stadsraad zich betrokken voelt 
en wil zijn bij de verdere ontwikkelingen rondom de Grote Kerk. Toegezegd is dat Hylkema met 
de Stadsraad contact op zal nemen. Het geheel is een moeizaam proces. 
 
In verband met de aangekondigde versoepeling van de “Corona-regels” mogen de terrassen per 
1 juni vergroot worden. De gemeente heeft regels opgesteld. Het is aan de betreffende 
ondernemers om een aanvraag te doen. De Stadsraad ziet daar vooralsnog geen primaire taak 
voor zich weggelegd. 
 
De actielijst wordt ongewijzigd overgenomen. Door de “lockdown” zijn veel geplande acties 
vertraagd en kunnen pas worden opgepakt als daar gelegenheid voor is. De Stadsraad zal 
kansen en mogelijkheden benutten die zich voordoen. 
 
Bij de rondvraag vraagt Tom naar de situatie rondom de school. Er is door de schoolleiding nog 
niets gecommuniceerd naar de bewoners. En er zijn wel vragen over het voortbestaan en de 
kinderopvang. In een eerder contact, nu maanden geleden, gaf de directie van OBASE aan met 
positief nieuws te zullen komen. Hanno neemt op zich om eens te informeren. Het voortbestaan 
van de school is van groot belang voor de leefbaarheid in Brouwershaven. 
Nick meldt dat er bij de parkeerplaats van de kerk een kastanjeboom is omgewaaid en dat er 
door niemand actie wordt genomen om deze weg te halen. Peter reageert met de opmerking 
dat dit toch echt een zaak is voor de gemeente. De boom hoort weliswaar bij de Grote Kerk, 
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maar er is een contract met de gemeente waarbij de gemeente het onderhoud zal uitvoeren. 
Peter pakt dit op. Verder is ook de spiegel aan de Zuiddijkstraat nog steeds niet teruggeplaatst. 
Is verdwenen tijdens de filmopnamen en waarschijnlijk zoekgeraakt. Nick zal dit nogmaals 
aankaarten via de servicelijn van de gemeente. 
 
Hanno sluit de vergadering, met dank aan allen voor het getoonde enthousiasme. 
De volgende reguliere vergadering staat nu gepland voor maandag 29 juni.  Zoals het er nu 
uitziet dan weer “gewoon” in het Tonnenmagazijn. 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu

