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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 9 november 2020 
Digitaal via Skype  
 
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick van 
Vulpen, Henk Zielman en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig:  
 
Hanno opent deze digitale extra vergadering. Het blijkt toch weer even wennen om Skype weer 
op te starten, maar na een poosje lukt het  toch iedereen om deel te nemen.  
Dit overleg is gepland om de nog te behandelen agendapunten van de vergadering van 26 
oktober en tussentijds ingekomen punten af te handelen. Debby was genodigd, maar heeft zich 
helaas moeten afmelden. De zaken die de OVB betreffen worden door Nick waargenomen, hij 
heeft tevoren overlegd met Debby. 
Anneke meldt het onderwerp “Beweegtuin” graag toegevoegd te zien op de agenda. 
 
Hanno koppelt terug van het gesprek dat hij, met Henk en Debby, heeft gehad met LSD en VVD 
in het kader van het vaststellen van de begroting van de gemeente S-D. Het gaat om de 
meerjarenbegroting 2021-2024 dus ook voor Brouwershaven erg belangrijk. 
Duidelijk is geworden dat alle eerder toegezegde gelden voor Brouwershaven gereserveerd 
blijven. Ook zijn er extra onderwerpen aan de orde gekomen, die op één of andere manier 
terugkomen in de begroting of de toekomstige relatie met de gemeente. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om: 
Het tegengaan van illegale verhuur van vakantiewoningen.  
Het illegaal overnachten van campers op de openbare weg 
Het eenduidig beborden (verwijsborden) binnen Brouwershaven 
De eilandmarketing, die vanaf 2021 het eiland gaat promoten en in eerste instantie zal focussen 
op de grotere toeristische kernen, w.o. Brouwershaven 
Het verhogen van de toeristenbelasting 
Het bericht dat bureau Hylkema de studie Grote Kerk nog dit jaar zal afronden 
De bevestiging dat SCEB de verhaallijn voor Brouw verder gaat uitwerken 
Pieter en Hanno een afspraak hebben om verder te praten met de gemeente over de 
herbestemming van de Kerk. 
Strategisch grondbeheer rondom de Blokkendoos 
Verbeteren faciliteiten op het strandje van Brouwershaven. 
Inbreiding ( bouw van woningen) is maatwerk en al vastgelegd in de Stadsvisie 
 
De raad gaat de komende weken veel beslissingen nemen en het is fijn dat, naar het zich nu laat 
aanzien, de belangen van Brouwershaven geborgd zijn. Het is veel (last-minute) werk geweest 
voor Hanno, waar hij uitdrukkelijk voor bedankt wordt. 
 
Het is prettig dat de gemeente de Blokkendoos zal bestemmen als een strategische 
grondpositie. Eventueel kan de SPAR daar een (op de maat van Brouwershaven aangepaste) 
nieuwe supermarkt bouwen. Dat geeft dan aan de Markt weer mogelijkheden om die “hoek” en 
de achterliggende straat mee te nemen in een herbestemming als er bijvoorbeeld ook rondom 
de Grote Kerk zaken gaan plaatsvinden. 
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Zoals al eerder besproken zal er geen jaarvergadering en receptie plaatsvinden door SRB/OVB. 
Om toch in contact te blijven met de bewoners en gelijk iets extra’s te doen in deze moeilijke 
tijden zal er een “blad” worden uitgegeven. Mooi is de koppeling met “eenzaamheid”.  Debby 
heeft toegezegd kwartier te maken. Tom gaat naar de deze week gepande eerste bijeenkomst. 
 
Nick bevestigd dat het Sinterklaasfeest dit jaar niet doorgaat. Wel wordt de school gesponsord 
vanuit het door de gemeente toegezegde budget. Afrekening loopt via SCEB/OVB. De SRB vindt 
dit echt de beste oplossing, maar hoopt wel volgend jaar weer een “ouderwets feestelijke“ 
intocht mee te mogen maken.  
 
De Stadsraad heeft een oproep ontvangen om mee te werken aan het oproepen tot deelname 
aan een enquête inzake de Transitie Visie Warmte. Een aantal bestuursleden heeft de enquête 
wel ingevuld, maar het tijdsbestek is te kort (eind deze week sluit de mogelijkheid tot 
deelname) om via de reguliere weg de bewoners van Brouwershaven tot actie op  te roepen. De 
Stadsraad spreekt haar verwondering uit dat er aan dit onderwerp niet eerder en algemener 
aandacht is gegeven. In het schrijven van wethouder Ankie Smit wordt ook aangekondigd dat er 
nog contact zal worden opgenomen met Stadsraad voor verder overleg over de TVW. Dat is 
natuurlijk geen probleem en de Stadsraad wacht verdere stappen vanuit de gemeente af. 
 
Anneke praat de Stadsraad even bij over de beweegtuin en noemt de mogelijke locaties voor 
een beweegtuin in Brouwershaven. Unaniem meent de Stadsraad dat de tuin bij de Poortershof 
de beste locatie is. Anneke zal dat terugkoppelen. 
 
In de actiepunten lijst worden, gezien de omstandigheden, alle streefdata verlengd tot in 2021.  
Henk meldt nog dat de WSV een nieuwe periode ingaat. Er komt een nieuwe voorzitter en er 
wordt weer gedacht over een vervangend clubhuis. De banden tussen Stadsraad en WSV zullen 
ook verstevigd worden. Henk ziet uit naar een prettige samenwerking met de WSV 
Aan de actielijst wordt nog toegevoegd: contact met Staatsbosbeheer over de faciliteiten aan 
het strand. Hanno en Henk pakken dit op. 
 
Bij de rondvraag merkt Nick op dat het opvalt dat er veel “vervuiling” in bosjes en sloppen 
optreedt omdat de openbare toiletten moeilijk te vinden zijn en de restaurants e.d. ook 
gesloten. Wellicht kan de gemeente toch wat (tijdelijke?) bebording plaatsen, want op dit soort 
vervuiling zit natuurlijk niemand te wachten. De openbare toiletten zijn trouwens wel geopend. 
 
Hanno sluit deze digitale bijeenkomst af met de aanwijzing dat de website van de gemeente 
momenteel veel extra informatie geeft over de begroting en de algemene beschouwingen van 
de politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad.  
 
De volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 23 november. Naar 
verwachting zal ook deze weer digitaal worden gehouden. 
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