Stichting Stadsraad Brouwershaven
Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 september 2020
Gehouden in de grote zaal van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick van
Vulpen en Tom Stuij.
Gast: Huib Tieleman, Iman Padmos, Debby Hanse, Hans Roth, Arno de Jonge, Tanny de Rooij,
Arjan van Leersum, Hans Brinkman.
Afwezig: MK Henk Zielman
Hanno opent de vergadering. Henk is vanavond niet aanwezig en namens de SCEB is Debby er.
De agenda wordt niet gewijzigd, maar i.v.m. de aankomst van de gasten zal de volgorde van
afwikkelen van de agendapunten wellicht worden aangepast.
Allereerst wordt er teruggekeken op de onthulling van het kunstwerk B-24M Liberator. De
Stadsraad is unaniem van mening dat het een mooi kunstwerk op een mooie plek betreft en dat
de onthulling en de activiteiten daaromheen als zeer prettig zijn ervaren.
Het is jammer dat door de Covid-regels niet heel Brouwershaven betrokken kon zijn. Zeker ook
omdat het kunstwerk er gekomen is n.a.v. opmerkingen vanuit de bewoners.
De Sinterklaasintocht 2020 is natuurlijk ook onderdeel van het overleg van vanavond. De SCEB
is de aanvrager van de gemeentelijke subsidie, de OVB ondersteunt daarnaast altijd nog met
een bijdrage om de gebeurtenis extra feestelijk te kunnen maken. Dit jaar zal alles anders zijn.
Geen intocht en geen feest in het Tonnenmagazijn. De gemeente zal ongetwijfeld ook een
richtlijn gaan afgeven op welke wijze er wel een Sinterklaasfeest gevierd kan worden. De
Stadsraad oppert ideeën als “langs de deuren gaan”, en “samenwerken met de school”. De OVB
stelt zich op het standpunt dat het maatschappelijk gezien niet meer verantwoord is als er met
“Zwarte Pieten” wordt gewerkt. De OVB is bang voor negatieve publiciteit, juist ook omdat
vorig jaar het Pietenbestand nog erg zwart was. De Stadsraad kan zich vinden in het standpunt
van de OVB. De organisatie van het Sinterklaasfeest is in handen van een kleine actieve
werkgroep en Nick zal contact opnemen om de plannen door te spreken en te begeleiden. De
Stadsraad hoopt van harte dat er een positieve oplossing gevonden kan worden, zodat er “een
soort van” Sinterklaasfeest in Brouwershaven gevoerd kan worden.
Hans Roth en de vertegenwoordigers van de dorpsraden van Zonnemaire en Scharendijke zijn
inmiddels aangeschoven en worden door Hanno hartelijk verwelkomt. Doel van het samenzijn
is te komen tot een plan voor de realisatie van de Hans Roth’s afscheidscadeau, een beweegtuin
in ieder kern. Hans geeft nog een toelichting op het fenomeen beweegtuin. Er zijn er in Zeeland
al een aantal en de doelgroep (ouderen) maakt er goed gebruik van. Er zijn een aantal “hobbels”
te nemen. De financiering is nog niet rond. De ingezamelde € 11K is niet voldoende voor de
gewenste realisatie. En over het beheer van de beweegtuin na plaatsing is ook nog geen
duidelijkheid. Logisch zou zijn als de gemeente het beheer samentrok bij dat van de lokale
speeltuintjes, maar daarover is nog geen duidelijkheid en zijn nog geen gesprekken gevoerd.
Om duidelijkheid te krijgen in de investering zal een leverancier gevraagd moeten worden een
begroting op te stellen. Dat schept duidelijkheid in de gesprekken met gemeente en voor
aanvullende financiering.
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Veel varianten en ideeën passeren de revue en uiteindelijk wordt besloten dat er een kleine
werkgroep wordt ingericht om samen te werken aan de realisatie. Vanuit Brouwershaven
zullen Sonja en Anneke plaatsnemen, verder nemen Tanny de Rooy, Hans Brinkman en
natuurlijk Hans Roth plaats in de werkgroep.
Aansluitend komt het onderwerp “herbestemming Sint Nicolaaskerk” aan de orde. Vanuit de
Protestantse Gemeente Brouwershaven (PGB) is een brief ontvangen die duidelijk weergeeft
wat haar intenties zijn. De Stadsraad is blij dat deze volledig aansluiten bij de ideeën zoals die
leven binnen Stadsraad en SCEB. Iman en Huib geven nog een nadere toelichting. DE afslkuiter
van de brief geeft de intenties duidelijk weer “Wij danken u voor het initiatief en hopen op een
mooi en succesvol gezamenlijk project. De Stadsraad gaat zondermeer akkoord en wenst
SCEB/PGB veel succes bij het vervolg van het traject. Hanno zal de gemeente informeren over
het door Stadsraad/SCEB/PGB te volgen traject.
Inmiddels hebben alle gasten de zaal verlaten, uitgezonderd Debby en de vergadering van de
Stadsraad wordt gecontinueerd.
In het volgende agendapunt wordt aandacht gevraagd voor “eenzaamheid in de
decembermaand”. Nick en Debby leggen uit dat de OVB de afgelopen maanden heeft
geconstateerd dat heel veel bewoners van Brouwershaven blij zijn als “de boodschappen”
bezorgd worden. De i.v.m. Covid ingestelde bezorgservice blijkt verder te gaan dan alleen het
bezorgen van levensmiddelen, het praatje er omheen is zeker zo belangrijk. Omdat dit jaar alles
anders is dan anders wil de OVB wel iets voor de groep eenzame bewoners organiseren. Vraag
is alleen; hoe? Hoe los je eenzaamheid op en bereik je wel alle bewoners? SMWO en de
professionele hulpverleners hebben wellicht meer inzicht. Peter heeft contacten en zal de
SMWO uitnodigen op om de volgende vergadering van de Stadsraad het probleem nader te
duiden. OVB en de Hulpkring zullen dan worden uitgenodigd om aan te schuiven om kennis te
nemen van het probleem en mogelijke oplossingen.
Inzake de Stadsvisie. Hanno meldt dat in het overleg parkeeralternatieven alle aandacht
krijgen. De tekeningen voor de renovatie worden gemaakt en het bestek wordt geschreven.
De Greenpoort is op een haar na klaar. De laadpaal is geplaatst en de omgeving wordt verder
afgewerkt. Wel is het zo dat de Stadsraad moet concluderen dat de huidige trap veel te stijl is
met te kleine treden. Het infopaneel moet ook nog worden geplaatst. Bij de brug over de sluis is
het laatste werk aan de gang. De hekken worden geplaatst en hier en daar moet nog iets
worden afgewerkt. Er wordt veel gebruik gemaakt van de brug.
Covid zorgt er ook voor dat de jaarvergadering naar alle waarschijnlijkheid niet door kan gaan.
Er worden alternatieven besproken en uiteindelijk besluit de Stadsraad te gaan werken aan een
“schriftelijke” uiting. Hoe is nog niet duidelijk, maar het is wel zaak de bewoners betrokken te
houden bij het wel en wee van Brouwershaven zoals dat in de Stadsraad besproken wordt.
De dorpsraad Zonnemaire heeft een brandbrief over de Bibliobus verstuurd aan de gemeente.
De Stadsraad staat als ondertekenaar vermeld. Dit is niet conform de brief die de Stadsraad
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hierover aan Zonnemaire heeft gestuurd. Gedane zaken nemen geen keer en de Stadsraad laat
het er maar bij. Bakkeleien voegt niets toe in deze.
De mail zoals ontvangen van het Platform Toegankelijk Schouwen-Duiveland wordt besproken.
Er zijn geen leden van de Stadsraad die zich geroepen voelen als vertegenwoordiger van het
platform op te treden. Peter zal reageren met een woord van dank voor de inzet van het
Platform en verwijzen naar andere mogelijkheden om vrijwilligers te werven.
Het is inmiddels 10 uur en Tom verlaat de vergadering. Verdere aantekeningen voor het
verslag worden gemaakt door Peter.
De actiepuntenlijst: Verschillende acties worden in tijd doorgeschoven. Vanwege de COVID-19
vervalt de jaarvergadering op 11-11-2020 inclusief de daaraan verbonden extra
bestuursvergadering 09-11-2020 en de nieuwjaarsbijeenkomst op 08-01-2021. Ook wordt
vanwege de beschikbaarheid van de grote zaal in het Tonnenmagazijn de
novembervergadering een week vervroegd naar maandag 23-11-2020
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
Met dank voor de inbreng van allen sluit Hanno de vergadering.

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 26 oktober.
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