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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 juni 2020 
Gehouden in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van 
Tooren, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Afwezig: - 
 
Hanno opent de vergadering. Het is fijn om na een paar maanden digitaal vergaderd te hebben, 
nu weer fysiek samen te komen voor de bijeenkomst. De opkomst is, zoals vanouds, weer 
prima. Dit geeft ook wel aan dat de spirit onder de Stadsraadleden volop aanwezig is. 
Aansluitend wordt de agenda ongewijzigd goedgekeurd. Eventuele bijzonderheden of 
aanvullingen kunnen natuurlijk altijd bij de rondvraag gemeld worden. Er zijn ook geen 
mededelingen of ingebrachte stukken. 
 
Er zijn wel tal van aandachtspunten die verband houden met de Stadsvisie en Hanno loopt ze 
na. Allereerst de voortgang van de montage van de “brug over de sluis”. Het proces verloopt 
voorspoedig. Wel is er nog een modificatie nodig om het geheel te optimaliseren. De brug zou 
komende maand in gebruik genomen moeten kunnen worden. Als er geen tegenvallers 
opduiken natuurlijk. Wat er nu al van te zien is, ziet er prima uit. 
 
De voorbereidingen voor de Greenport zijn afgesloten en er wordt nu begonnen met de 
feitelijke uitvoering van het project. Het terras wordt rolstoelvriendelijk en in overleg met de 
Stadsraad is ervoor gekozen om zoveel als mogelijk al aanwezige materialen te hergebruiken. 
Voor de benodigde elektriciteit worden zonnepanelen gelegd op het dak van de 
brandweerkazerne. 
 
Henk geeft een toelichting op het gemeente brede idee om straatnaambordjes te voorzien van 
een onderbordje met toelichting. De stadsraadleden lopen de bestaande straatnamen in 
Brouwershaven na en komen tot de conclusie dat er inderdaad bij bepaalde namen wel wat 
extra informatie verstrekt zou kunnen worden. Het hoeft niet bij “makkelijke” namen als Markt 
of Molenstraat. Persoonsnamen verdienen in ieder geval extra aandacht, maar ook zijn 
historische namen gebruikt als bijvoorbeeld “Bagijntje”, “Drilhoek”, “Hert” en ”Lelie” die 
toelichting verdienen. Henk neemt de opmerkingen mee. 
 
De Stuurgroep is bij elkaar gekomen en Hanno heeft opgemerkt dat binnen de Markt en Oude 
Havenvisie de status en locatie van zowel muziektent als standbeeld duidelijk is vastgelegd.  Er 
is een constructieve opstelling gesignaleerd van alle partijen in het streven om de voortgang in 
het proces te continueren. Er loopt een onderzoek naar de vervangende parkeerplaatsen ter 
compensatie van die verloren gaan op de Markt. Als er meer duidelijk is zal overlegd worden 
met de belanghebbenden. De Stadsraad zal daarop toezien. Er staan twee nieuwe overleggen 
als Stuurgroep gepland, 3 juli met als onderwerp “Grote Kerk” en 9 juli over de reguliere 
voortgang van de uitwerking van de visie. 
 
Met blijdschap heeft de Stadsraad vernomen dat OBS De Schoener mag blijven. KIBEO is voor 
langere tijd ingehuurd voor de naschoolse opvang. Doel is groei en continuïteit van de school te 
bereiken. Prachtig nieuws voor de bewoners (en kinderen) van Brouwershaven. 
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De samenwerking met de WS Brouwershaven krijgt langzaam (informeel) gestalte. Zeker ook 
samenwerking met de OVB is doel van de toekomstige samenwerking. De watersport is van 
groot belang voor Brouwershaven. Het vervolg wordt dan ook vastgelegd in de actielijst. 
 
De Muralt heeft een nieuwe tuin en dat ziet er prima uit. Hanno heeft dit ook gemeld aan de 
voorzitter van de VVE van de Muralt. De voorzitter gaf aan dat VVE ook 
verduurzamingsplannen heeft.  
 
Op 16 juli 2020 komt de nieuwe burgemeester Jack van der Hoek voor een werkbezoek naar 
Brouwershaven.  Stadsraad en OVB maken een gezamenlijk programma om alle voor 
Brouwershaven belangrijke aspecten aan de orde te laten komen. De leden van de Stadsraad 
zullen een taak krijgen tijdens het bezoek. Hanno buigt zich over de uitwerking van het 
programma en zal tussentijds overleg voeren met de betrokkenen. 
 
In aansluiting op een eerder genomen besluit van de Stadsraad heeft Nick offertes opgevraagd 
voor het laten produceren van vlaggen. De kosten lopen best hoog op. Reden om de OVB te 
vragen ook een deel van de kosten te betalen. Nick zal snel actie ondernemen, want er zijn 
alleen nog rafelige vlaggen in omloop. 
 
Vanuit de SCEB de mededeling dat het onderwerp “beeldmerk” nog loopt. Er is een nieuw 
onderzoek gestart naar mogelijk alternatief gebruik van de muziektent. Wellicht dat er het een 
en ander te combinereen valt. Ook is over de invulling van de “Grote Kerk” gesproken.  
Mooi si dat de “slinger van Foucault” binnenkort weer te zien zal zijn in de kerk. Iedereen werkt 
vrijwillig mee om er een mooi geheel van te maken. Alleen benodigde materialen moeten 
gekocht worden, waardoor de totaalkosten minimaal zijn en begroot worden op zo’n € 800,00. 
De Stadsraad spreekt zich uit om een subsidieverzoek vanuit de SCEB voor € 400,00 te 
honoreren. Hanno zal zorgen dat de SCEB een onderbouwd verzoek voorlegt. Anneke kan 
daarna e.e.a. administratief vastleggen en het geld overmaken. De SCEB wordt de eigenaar van 
de slinger zodat er ook in de toekomst geen discussie over het eigenaarschap kan ontstaan. 
 
Henk meldt verheugd dat de financiering voor het kunstwerk B-24M inmiddels gegarandeerd 
is. Deze week zal hij een officiële opdracht kunnen geven aan kunstenaar Rosalinde van Ingen 
Schenau. Ook bij dit project zijn tal van vrijwilligers betrokken. Henk heeft de onthulling 
gepland op 12 september. Fantastisch dat dit kunstwerk gerealiseerd kan worden en de 
Stasdraad spreekt haar dank uit aan Henk die er veel tijd in heeft gestoken. 
 
Hanno en Peter melden dat de gemeente binnenkort een “breed” overleg zal organiseren over 
het bewaren en verduurzamen van de Grote Kerk. Natuurlijk zal de Stadsraad de 
ontwikkelingen volgen. Hanno en Peter zullen de gemeentelijke bijeenkomst bezoeken. 
 
De aangevulde actielijst wordt doorgezet naar de volgende vergadering.  
 
Bij de rondvraag meldt Nick de website van de Stadsvisie gezien te hebben. Wel duidelijk en 
wellicht toch ook een link vanuit Brouwershaven.nu realiseren? Tom heeft de site ook gezien en 
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merkt op dat er wel nog even door de teksten gelopen moet worden. Nu lijkt het alsof de 
Stadsraad verantwoordelijk is voor de site. Het is een site van de gemeente. 
Tom meldt dat hij begrepen heeft dat het Ministerie achter de schermen nog werkt aan de 
uitvoering van het plan voor autonoom rijden op Schouwen-Duiveland. Misschien dat er na de 
zomer meer gedetailleerd nieuws uit Den Haag komt. 
Hanno vraagt Tom nog eens na te gaan waarom het deelautoproject in Brouwershaven zo 
slecht van de grond komt. Eerst liep Brouwershaven voorop, maar de laatste maanden gebeurt 
er niets. Hij wordt daar vanuit de bewoners op aangesproken. Tom pakt dit op. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit de aanwezigen. 
 
 
Hanno sluit de vergadering, met dank aan allen voor het getoonde enthousiasme. 
De volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 31 augustus. In juli is er geen 
vergadering i.v.m. de vakanties. Maar er zal ongetwijfeld tussendoor nog overleg zijn tussen de 
leden van de Stadsraad. Zeker ook rondom het voorgenomen bezoek van de burgemeester. 
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