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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 25 januari 2021 
Gehouden via Teams 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. Op aangeven van Hanno via Teams, waarbij wellicht een 
stabielere verbinding tot stand kan worden gebracht dan via Skype. De agenda zal worden 
afgewikkeld zoals voorgesteld. 
 
De gemeente heeft bevestigd dat de herinrichting van het parkeerterrein nog voor de zomer zal 
zijn afgerond. In het kader van het openstellen van de ijsbaan als parkeerterrein heeft Hanno 
eerder aangegeven contact te hebben gehad met de secretaris van ‘IJsvereniging ’t Weeltje’. 
Maar er is nog niet met de voorzitter gesproken. Hanno zal deze week contact zoeken met de 
voorzitter en de secretaris van de ijsvereniging om het over bovenstaand onderwerp te hebben. 
Henk en Hanno blijven dit dossier volgen. 
 
De Fam. Bij de Vaate heeft de Stadsraad een brief geschreven over hun voornemen een 
schutting te plaatsten naast hun woning aan de Molenstraat. Het is echter niet aan de Stadsraad 
om een uitspraak doen over de bestemmingsplanmatige haalbaarheid van het plan en weet ook 
niet of er al dan niet een omgevingsvergunning nodig is. Dat is echt een zaak voor de gemeente. 
Wel is het opvallend dat een familie die nog niet lang in Brouwershaven woont, de Stadsraad 
weet te vinden. Peter zal de familie als zodanig informeren 
 
Hanno meldt dat Mels Hoogenboom va het SMWO contact met hem heeft opgenomen, naar 
aanleiding een eerder overleg over “Thuis in je Dorpshuis”. De bestaande subsidiëring van dit 
project zal door het SMWO anders worden verdeeld, waardoor binnenkort ook het 
Tonnenmagazijn wat extra ondersteuning financiële ondersteuning voor reeds bestaande  
initiatieven kan krijgen. De Stadsraad ontvangt dit als positief nieuws en bedankt hiervoor het 
SMWO. 
 
In de Wereldregio is een aankondiging gedaan voor acties rondom de Klimaat Adaptie 
Strategie, met geplande bijeenkomsten op 4, 8 of 25 februari. De deelname is vrij. De Stadsraad 
wacht even af totdat dit onderwerp zich op Brouwershaven toespitst. Tom zal wel Rob 
Kooyman, die bekend staat als een Brouwenaar die dit onderwerp interessant vindt, attenderen 
op de bijeenkomst. 
 
De Stadsraad heeft tevens een brief ontvangen van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen 
(ZVKK). De ZVKK wordt ondersteund door de Stadsraad.  
De ZVKKvraagt aandacht voor het onderwerp: ‘Dorpen van Morgen’. En in  het bijzonder voor 
het energievraagstuk waarmee we allen te maken hebben. Daarbij wordt de Stadsraad 
gevraagd om folderdocumentatie op de eigen website te plaatsen. Het betreft de ondersteuning 
in aanvragen van subsidies op het verduurzamen van een woning. De Stadsraad ziet dit niet als 
kerntaak en is van mening dat zaken op het gebied van beleid en subsidies formeel via de 
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gemeente en/of de Provincie horen lopen, die daarover ook publiceren en daarbij 
ondersteunen. 
 
De Verwendag 2021 wordt verplaatst naar 2022. De, nog niet uitbetaalde, subsidie voor de 
zaalhuur vervalt. De aanvragers wordt verzocht in 2022 een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Naar verwachting zal ook op de nieuwe aanvraag positief gereageerd worden. De secretaris zal 
de betrokkenen informeren. 
 
De tweede editie van ’t Brouwsel is in de maak en wordt op 15 februari verwacht. Sonja en haar 
team zullen weer voor de distributie zorgen. 
 
 
Tijdens de Stuurgroep-vergadering van 13 januari jl. is de inbreng van de Stadsraad, de 
Ondernemers Vereniging Brouwershaven (OVB) en de Stichting Cultuur en Erfgoed 
Brouwershaven (SCEB) besproken. Te melden is onder andere dat de ondergrondse containers 
waarschijnlijk zullen verhuizen naar de Haven NZ. Binnen de geldende normen zullen de 
lantarenpalen op de Haven NZ zo mogelijk worden verplaatst naar de wandelpromenade. Er is 
veel discussie geweest over twee extra bomen en de plantenbakken op de Markt. En die 
discussie is (helaas) nog niet beslecht. Vooral de OVB ziet in de schuine plantenbakken een 
probleem rondom het aanleggen en plaatsen van terrassen, enz. De gemeente gaat intern 
overleggen over een vraag van de afdeling handhaving voor het plaatsten van stoepranden 
langs de parkeerplaatsen. Nu hebben we met elkaar de Markt juist zo ontworpen dat deze 
zonder obstakels wordt gerealiseerd. Dus met geïntegreerde rijbaan, loopgedeelte, terrassen, 
enz., Stoepranden komen niet voor op onze tekeningen voorkomen en we willen deze 
toekomstig ook niet terug. Dat geldt ook voor de paaltjes.  
Er komt een extra Stuurgroep bijeenkomst op 3 februari a.s. om te zorgen dat het definitief 
ontwerp echt aansluit op de wensen en afspraken die zijn vastgelegd in de Oude Haven en 
Marktvisie van 2019. Ook in ’t Brouwsel zal aandacht aan dit onderwerp worden geschonken. 
Voor het groenonderhoud aan het Slingerbos is het nog niet gelukt een afspraak te maken met 
de betreffende ambtenaren. Wel is de wens van de Stadsraad bij de gemeente bekend, om de 
plannen ter plekke door te nemen. Vorige vergadering is al besproken dat de Stadsraad haar 
inbreng en ideeën over het groenplan graag gehonoreerd ziet. 
 
Tom meldt dat hij door het bestuur van de Watersportvereniging aan de leden zal worden 
voorgedragen als secretaris. Er is dan inmiddels een sterk vernieuwd bestuur gekozen. Volgens 
eerder gemaakt afspraak zal de Stadsraad een overleg voorstellen tussen WSV, OVB en 
Stadsraad. Ergens in februari of maart. Doel is nader kennis te maken en vast te stellen welke 
agendapunten  in toekomstige overleggen aan de orde zullen komen. Tom zal, bij zijn geplande 
eerste kennismaking met het bestuur, aanstaande woensdag, de actie alvast aankondigen. Van 
de zijde van de Stadsraad zullen, Hanno, Henk en Peter deelnemen. (voorzitter, vice-voorzitter 
en secretaris). 
 
Anneke is bijna klaar met de jaarcijfers 2020.Over de juiste procedure zal ze nog even 
overleggen met Corina, de gemeentelijk verantwoordelijke. Andere jaren heeft het complete 
bestuur voor akkoord getekend, maar wellicht zou dit anders kunnen of moeten?  
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De beweegtuin van Dr. Roth blijft een punt van aandacht. Er is wel beweging en verschillende 
subsidiegevers hebben aangegeven wel bereid te zijn de plannen te ondersteunen. Maar wie 
gaat die verzoeken nu officieel doen? Het is bekend dat de Stadsraad uitdrukkelijk niet de 
“eigenaar” of “verantwoordelijke” van de beweegtuin wil en kan zijn. Maar na onderling overleg 
gaat de Stadsraad wel akkoord om als eenmalige aanvrager van de subsidies te fungeren. Dit 
zeker gezien het mooie goede doel. Anneke pakt dit verder op. Hanno en Anneke zullen nog 
extra overleg met Hans Roth inplannen om de voorwaarden duidelijk vast te leggen. 
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en de voorzitter sluit de vergadering en spreekt 
de wens uit iedereen weer te zien tijdens de volgende vergadering. Die staat gepland op 
maandag 22 februari 2021. 
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