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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 21 december 2020 
Gehouden via Skype te Brouwershaven 
 
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 de digitale vergadering. Het is jammer dat ook deze laatste vergadering van het 
jaar weer niet “ouderwets” in het Tonnenmagazijn gehouden kan worden. Maar wel mooi dat 
we elkaar nu nog via “het scherm” kunnen zien. 
 
Als eerste punt wordt gememoreerd aan het overlijden van Tineke Stuij. Een groot gemis. 
Tom bedankt de leden voor hun interesse, steun en bezoekjes. Hij vindt het ook fijn dat de 
Stadsraad een advertentie geplaatst heeft. Zeker de familie van buiten Zeeland is door dit soort 
blijken van waardering er nu wel van overtuigd dat Tineke haar draai in Brouwershaven had 
gevonden. Tijdens de crematie is nog stilgestaan bij het feit dat tijdens de plechtigheid de kok 
van de Grote kerk heeft geluid. Indrukwekkend. 
 
Er zijn de vorige vergadering een aantal agendapunten niet behandeld, dat gaat deze 
vergadering gebeuren. Als er tijd is zal er ook nog worden stilgestaan bij het idee van de 
postcoderoos, dat wellicht nu ook weer interessant is voor Brouwershaven. Anders zal Tom dit 
onderwerp voorbereiden voor een volgende bijeenkomst. 
 
Er is van LSD een vraag ontvangen of er interesse is om digitaal te gaan communiceren met de 
bewoners. Na onderling beraad komt de Stadsraad tot de conclusie dat het aanbod weliswaar 
passend zou kunnen zijn, maar dat er vooralsnog niet voor wordt gekozen. Zeker nu de eerste 
uitgave van ’t Brouwsel zo goed is ontvangen wil de Stadsraad eigenlijk eerst op die weg 
verdergaan. Komt bij, dat waarschijnlijk een deel van de bewoners niet bereikt kan worden, 
terwijl dat nu via het nieuwe stadsblad wel het geval is. Mocht het voor een speciale 
gelegenheid wel toepasbaar en wenselijk zijn, dan maakt de Stadsraad graag gebruik van het 
aanbod. Voorwaarde daarbij is dat de Stadsraad hierbij verwacht dat de gemeente Schouwen-
Duiveland de benodigde faciliteiten,financiering en menskracht beschikbaar stelt en zorg 
draagt voor een goede privacybescherming. Peter zal zodanig reageren aan LSD. 
 
Ook wordt er nog teruggekeken op het Sinterklaasfeest van dit jaar. Door Covid is alles in de 
war geschopt. Nu is de Stadsraad geen partij (zij organiseert het feest niet en is ook geen 
subsidiegever), maar ze hoopt wel dat er volgend jaar weer enthousiaste bewoners zijn die iets 
moois willen organiseren. De gemeente ondersteunt dit soort activiteiten vaak financieel en de 
organisatoren kunnen daarover rechtstreeks contact onderhouden met de gemeente. 
 
In de Stuurgroep is “Groen” uitgebreid aan de orde geweest. Voor het Slingerbos en de redoutes 
wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt waarbij de structuur van de vestingwerken beter 
zichtbaar wordt. Bestaande bomen blijven wel behouden, maar de bosschages (struiken en 
opschot) worden (gedeeltelijk) verwijderd.  De Stadsraad vindt het mooi dat dit gedeelte van 
Brouwershaven nu eindelijk die aandacht krijgt die het verdient. Maar wil niet dat alle 

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


 

   
Stichting Stadsraad Brouwershaven 

   
 

Website www.brouwershaven.nu  * E-mail stadsraad@brouwershaven.nu  
Secretariaat p/a Poortdijkstraat 30, 4318 AN Brouwershaven * Kamer van Koophandel 22043295 * IBAN nummer NL93RABO0357840305 

 
Pagina 2 van 3 

bosschages verloren gaan. Het heeft natuurlijk wel wat meer onderhoud nodig dan kaal “gras”, 
maar biedt zeker op deze plek ook een onderkomen voor de dieren. Daarnaast fungeert de 
begroeiing ook als windvanger/ beschutting voor o.a. de hertenweide. Hanno zal contact 
opnemen met de Stuurgroep om eventueel met een afvaardiging weer door het betrokken 
gebied te lopen voor een inspectie. En dan duidelijk maken dat de Stadsraad haar inbreng en 
ideeën over het groenplan graag gehonoreerd ziet. 
 
Van de gemeente is een inventarisatieverzoek ingekomen over een plukboomgaard. Niet te 
verwarren met de bloemstroken langs bermen en akkers.  Een plukboomgaard bestaat uit 
vruchtbomen en struiken, waarvan de vruchten vrij geplukt kunnen worden. Er zijn wel 
vrijwilligers nodig voor het onderhoud. Peter heeft al geïnformeerd bij de huidige huurders van 
de volkstuinen, maar die hadden al genoeg om handen met hun eigen tuin. Dat is dus nog wel 
een ding. Als locatie stelt de Stadsraad zich voor dat de plukboomgaard ontwikkeld kan worden 
op de groenstroken in de “nieuwbouw”. Daar zouden dan ook de vrijwilligers vandaan kunnen 
komen.  Naar mening van de Stadsraad is het aan de gemeente om verdere plannen te 
ontwikkelen. De Stadsraad staat wel positief tegenover het idee. Henk meldt nog betrokken te 
zijn bij een “voedselbos” in de Westhoek, waarover veel betrokkenen erg enthousiast zijn. 
 
Het parkeerterrein is nu weer gesloten wegens het mogelijk gebruik als ijsbaan. En dit terwijl 
de kans op vorst minimaal is en de aanwonenden erg behoefte hebben aan parkeerplekken. De 
Poortdijkstraat is eigenlijk niet geschikt om te parkeren. Peter stelt voor om informeel overleg  
te voeren met het bestuur van de ijsvereniging om te kijken of er mogelijkheden zijn het 
parkeerterrein weer als zodanig open te stellen. De aangekondigde renovatie van het 
parkeerterrein “nog voor het seizoen” komt volgens de gemeente niet in gevaar. 
 
Op de actielijst staat nog het vormen van een werkgroep communicatie. Tom en Nick zijn de 
trekkers. Gezien de ontwikkeling van ’t Brouwsel zal dit plan t.z.t. via het stadsblad worden 
gecommuniceerd en vrijwilligers opgeroepen deel te nemen. Dit wordt natuurlijk verder 
afgestemd met het bestuur van de OVB. 
 
Bij de watersportvereniging (WSV) heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. In het nieuwe 
jaar wil de Stadsraad, samen met de OVB, graag het overleg opstarten met de WSV. Nick meldt 
nog dat vanuit de OVB Jos van Ast is voorgedragen om deel te nemen in het overleg tussen 
Stadsraad, OVB en WSV. De Stadsraad is blij met deze ontwikkelingen, die alleen maar kunnen 
bijdragen aan gezamenlijk te behalen successen. In dit kader meldt Hanno dat ook de haven nog 
verder kan “vergroenen”. De gemeente denkt erover om de brandweerkazerne te voorzien van 
zonnepanelen, zodat met de opbrengst het elektriciteitsverbruik van de jachthaven duurzaam 
gedekt is. Dit is natuurlijk ook mooi voor de uitstraling van de WSV. 
 
Het door Peter gemaakte voorstel voor de vergaderdata wordt goedgekeurd. Standaard blijft 
het de laatste maandag van de maand, rekening houdend met speciale gebeurtenissen en 
feestdagen. 
 
Nu er een vuurwerkverbod van kracht is, leeft het idee in een aantal kernen dat er op andere 
wijze overlast kan ontstaan. Nu heeft Brouwershaven gelukkig geen traditie van vernielingen 
rondom de jaarwisseling. Nick zal met zijn “vrijwilligers” wel de sierverlichting op de Markt 
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controleren. Zodoende reagerend op de vraag van de gemeente om die avond “alert” te blijven. 
Verder weet de Stadsraad natuurlijk ook niet hoe de festiviteiten dit jaar gaan verlopen. 
 
De “ouderen” hebben dit jaar wel erg geleden onder de Covid-restricties. Vooral omdat er 
weinig georganiseerd kan worden. Daarom stelt de Stadsraad een klein bedrag ter beschikking 
aan de soos op het Bostonplein om een banketstaafje uit te reiken aan de leden.  
 
Nick meldt dat zijn mandaat binnen het bestuur van de OVB op 1 november 2021 afloopt. Er zal 
dan waarschijnlijk een opvolger voor hem moeten worden gekozen. 
 
Tot slot kijken de leden tevreden terug op het toch best bijzondere en “moeilijke” jaar. Met veel 
inzet is het weer gelukt veel zaken te realiseren. Hanno sluit af met de bevestiging dat de 
huidige leden doorgaan zolang er succes geboekt wordt..  
De Stadsraad is eensgezind en alle leden wensen elkaar heel prettige feestdagen en hopen 
elkaar volgend jaar weer te treffen. 
 
De volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 25 januari 2021. Hopelijk kan 
deze weer in het Tonnenmagazijn plaatsvinden. 
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