Stichting Stadsraad Brouwershaven
Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 31 augustus 2020
Gehouden in de grote 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.
Gast: Huib Tieleman, Iman Padmos, Debby Hanse, Pieter van der Hulle
Afwezig: Hanno opent de vergadering. De vakantiemaand juli is er niet vergaderd, dus het is fijn weer
aan de slag te kunnen. Er zijn deze avond extra gasten i.v.m. het agendapunt “Grote Kerk” en
daarom is er ook gekozen, i.v.m. de COVID-19 regels, voor de grote zaal om bijeen te komen.
De agenda wordt niet gewijzigd, maar i.v.m. de aankomst van de gasten zal de volgorde van
afwikkelen van de punten wellicht worden aangepast.
Er zij een aantal “laatste moment” zaken af te wikkelen. Hanno geeft aan dat de SCEB, volgens
afspraak een ondersteuningsaanvraag heeft ingediend om de slinger van Foucault in de Grote
Kerk te kunnen herplaatsen. Vorige vergadering is er al een principe toezegging gedaan, maar
nu ook de achterliggende stukken zijn ingediend vraagt Hanno om een formele bevestiging van
het besluit door de Stadsraad. De Stadsraad besluit unaniem om de subsidie van € 400,00 te
bekrachtigen. Anneke zal het geld overmaken naar de SCEB.
Er is een verzoek ontvangen om in het kader van de “Dag van de Mantelzorger” een opgave te
doen van de bij de Stadsraad bekende mantelzorgers. Na een gedachtewisseling verzoekt de
Stadsraad aan Peter om te reageren richting de SMWO/Welzijnsdomein. Het is de Stadsraad
niet mogelijk om individuele namen te noemen en die zijn ook niet echt bekend. Wel
onderschrijft de Stadsraad het belang van het “bedanken” van de mantelzorgers en wil de
vraagsteller adviseren om de vraag breder uit te zetten via de media en daarnaast wellicht
zorgprofessionals te betrekken in de zoektocht.
Als laatste is er het verzoek ontvangen van de ZVKK (Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen)
voor een donatie/lidmaatschap van € 25,00. Gezien het geringe bedrag en het feit dat de ZVKK
van toegevoegde waarde voor de dorpen is besluit de Stasdraad positief te reageren. Anneke
zal het bedrag overmaken.
Er is een verzoek ontvangen van de Dutch Cruise Line om te bemiddelen/assisteren bij het
mogelijk “aanlopen” van Brouwershaven met (fiets)cruiseschepen. Er moet dan een ligplaats
aanwezig zijn. De Stadsraad verwacht geen directe positieve bijdrage aan de activiteiten in
Brouwershaven bij het bezoek van de cruiseschepen, maar is van mening dat het zeker van
belang is dat weer een nieuwe groep bezoekers kan worden aangetrokken. Ook zal de
publiciteit van de cruiserederij (we leggen aan in het pittoreske havenstadje Brouwershaven)
zeker bijdragen aan de algemene bekendheid van onze smalstad. Wellicht gaan dan ook andere
cruiserederijen Brouwershaven in hun vaarschema opnemen. Hanno en Henk zullen de
mogelijkheden bespreken met de havenmeester en vervolgens overleggen met de
verantwoordelijk wethouder.
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Het onderwerp Ontwikkeling Grote- of Sint Nicolaas Kerk staat op de agenda en daarom zijn de
gasten aanwezig. Er wordt begonnen met een voorstelronde, waarbij duidelijk wordt dat Huib
en Iman de Kerkenraad van de PKN-gemeenschap in Brouwershaven vertegenwoordigen,
tevens eigenaar van de Grote Kerk. Het gebruik van het gebouw ligt bij de Beheerstichting (
waarvan Peter de vertegenwoordiger is). Het is fijn dat er nu rechtstreeks contact is met de
eigenaar, want uiteindelijk is die van groot belang voor de ontwikkeling en het openbaar
behoud van de Grote Kerk. Pieter en Debby zijn de vertegenwoordigers van de SCEB.
Hanno geeft aan dat voor de vakantie een presentatie is geweest van onderzoeksbureau
Hylkema, dat voortkomt vanuit een opdracht van de gemeente, waarin de verschillende
scenario’s t.a.v. de herbestemming van de Grote Kerk centraal stonden. Hierbij is een delegatie
van de Stadsraad, SCEB, OVB, de beheerstichting van de Grote Kerk en de Kerkenraad aanwezig
geweest. Aangevuld met onze gemeentelijke projectleider, Sabine Nouwens en haar collega Eric
Caspers, die het project m.b.t. de herbestemming van de Grote Kerk coördineert. In de
presentatie lag de focus vooral op een hotelfunctie in het kerkgebouw, terwijl de Stadsraad en
de SCEB al hadden aangeven dit niet te willen. De Stadsraad vindt een openbare- en culturele
bestemming van het kerkgebouw van groter belang. En er moet ook een dienst kunnen worden
gehouden. Gezien dit belang stelt de Stadsraad voor de inzet vanuit de verschillende besturen
te bundelen. De SCEB heeft inmiddels de ervaring en de contacten om een noodzakelijk traject
te doorlopen en de Stadsraad stelt voor de SCEB dan ook in deze het voortouw te laten nemen,
onder de regie van de Stadsraad en in samenwerking met de beheerstichting van de Grote Kerk
en de Kerkenraad. Er zal vanuit de SCEB periodiek worden teruggekoppeld en overlegd met de
verschillende partijen. Een lid van de Kerkenraad kan eventueel deelnemen aan de overleggen
tussen SCEB, Hylkema en de gemeente. Iedereen is positief over dit voorstel en Huib en Iman
nemen dit mee in de volgende vergadering van de Kerkenraad. In de volgende
bestuursvergadering van de Stadsraad zetten we dit onderwerp weer op de agenda en sluiten
Huib en Iman weer aan om uitsluitsel te geven over het besluit van de Kerkenraad.
De gasten verlaten de zaal en de vergadering van de Stadsraad wordt gecontinueerd.
Het bezoek van burgemeester Jack van der Hoek aan Brouwershaven wordt geëvalueerd. Er
was een mooi en inhoudelijk leuk kennismakingsprogramma georganiseerd. Allereerst de
ontvangst in de tuin bij Henk, door Hanno. Vervolgens een boottocht o.l.v. “kapitein” Jos van
Ast. Na afloop van de rondvaart (met een mooie begroeting door de havenmeester!) is er een
wandeltocht gemaakt door Brouwershaven. Vooral de parkeerproblematiek en mogelijke
oplossingen zijn, al wandelend, de revue gepasseerd. Op de Markt is het project van de
deelauto’s belicht. In de Grote Kerk is de tentoonstelling “Oorlog in Brouwershaven” bezocht en
daar zijn ook de overige beschikbare leden van de Stadsraad en de OVB aangeschoven.
Kunstenaar Rosalinde van Ingen Schenau heeft daar ook iets verteld over haar kunstwerk
Soundwave.\ B-24M, dat op verzoek van de Stadsraad door de SCEB wordt gerealiseerd en
onthuld op 12 september a.s.
De burgmeester heeft afscheid genomen met een door de Brouwse ondernemers samengesteld
“welkomstpakket” met Brouwse mogelijkheden en geneugten. Al met al een zeer geslaagd
bezoek van een burgemeester die zich zeer goed had voorbereid. Het bezoek werd door
betrokkenen zeer gewaardeerd.
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M.b.t. het kunstwerk “Soundwave B-24M” laat Henk weten dat de SCEB inmiddels opdracht
heeft gegeven om het kunstwerk te maken en te plaatsen op de Schenkeldijk. Een mooie
algemene publieke opening lag voor de hand, maar dat lukt niet vanwege de COVID-q9
maatregelen. Op verzoek van de SCEB komt zijne Excellentie, de Ambassadeur van de
Verenigde Staten van Amerika, Pete Hoekstra, het kunstwerk officieel onthullen, door het
leggen van een krans. De toezegging van de ambassadeur is een grote verrassing, maar
betekent wel dat er heel veel werk moet worden verzet. Ook omdat er nu in Corona-tijd heel
veel beperkingen zijn. Naast de ambassadeur zijn ook onze burgemeester en gedeputeerd
Pijpelink aanwezig. En ook de Dijkgraaf komt. Dit omdat het kunstwerk op grond van het
Waterschap zal worden geplaats. De namen van de Amerikaanse vliegeniers zullen worden
uitgesproken. Na de kranslegging zal stilte worden gehouden. Dan wordt de “Last Post”
geblazen en worden de vlaggen in top gehesen. Start en einde van het programma is in de Grote
Kerk, waar ook de oorlogstentoonstelling kan worden bezocht door de gasten. Het bestuur van
de SCEB en een aantal vrijwilligers is hier al weken erg druk mee, want beveiliging en andere
vragen/antwoorden kosten heel veel tijd en inzet.
Maar het is dan ook wel iets bijzonders voor Brouwershaven en voor Schouwen-Duiveland! De
leden van de Stadsraad spreken hun bewondering uit voor wat er gepresteerd is en kunnen
zich eensgezind achter de plannen en de begroting stellen. De begroting is opgesteld om de
onthulling van het kunstwerk financieel te bekostigen en wordt gedekt van de overgebleven
middelen vanuit de Stadsvisie. Het is ontzettend jammer dat vanwege het COVID-19 virus en de
daarvoor geldende maatregelen er slechts een beperkt aantal genodigden aanwezig kan zijn.
Maar we verwachten dat in de media deze gebeurtenis zeker niet onopgemerkt voorbij zal
gaan. Het geheel vindt plaats op zaterdag 12 september.
Penningmeester Anneke doet tussentijds verslag van de financiële situatie van de Stadsraad en
zoals verwacht zorgt dit bijzondere jaar voor flink wat verschuivingen in het budget t.o.v.
voorgaande jaren. De Stadsraad is tevreden met de huidige financiële situatie, waarin steeds
ingespeeld moet en kan worden op actuele situaties.
Dr. Hans Roth heeft Hanno aangesproken m.b.t. de realisatie van de door hem gewenste
“beweegtuin”. De Stadsraad staat zeker niet onwelwillend tegenover zijn verzoek. Omdat ook
Scharendijke en Zonnemaire betrokken zijn stelt Hanno voor volgende vergadering Hans Roth
en afgevaardigden van beide dorpsraden uit te nodigen. Dan zullen we met dit onderwerp de
vergadering beginnen. Peter zorgt voor een uitnodiging aan betrokkenen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De actielijst wordt ongewijzigd doorgezet naar volgende maand, wanneer de vergadering
gepland staat voor maandag 28 september 2020.
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