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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 26 april 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 met een hartelijk woord van welkom. Op de vooravond 
van Koningsdag komt de Stadsraad weer bijeen. 
 
Anneke meldt dat de Stichting Renesse maar liefst € 11.000 subsidie heeft verstrekt als 
bijdrage aan de realisatie van de beweegtuinen in de drie kernen, Scharendijke, 
Brouwershaven en Zonnemaire. Nu kan ook daadwerkelijk met de uitvoering worden 
gestart. 
Verder is de Stadsraad unaniem in haar mening dat de Oranjevereniging met haar actie om 
ieder huishouden in Brouwershaven te verrassen met een pakketje een heel mooie actie 
heeft neergezet. Complimenten voor dit ontzettend leuke initiatief! 
Hanno meldt dat de gemeente heeft laten weten dat DNWG op 28 en 29 april wat 
werkzaamheden gaat uitvoeren op de Markt en in de Noorddijk- en de Zuiddijkstraat. Hij zal 
nog overleggen met de gemeente en aangeven/vragen of de overlast tot een minimum kan 
worden beperkt. Juist op de dag dat de terrassen weer open kunnen zit natuurlijk niemand 
te wachten op lawaai en stof. Maar wie weet, misschien valt het wel mee. 
 
Inzake de Grote Kerk is het wachten nu op het rapport van Bureau Hylkema, dat half mei 
wordt verwacht.  
 
De gemeente heeft laten weten de Stadsraad graag te willen informeren over de Transitie 
Visie Warmte die moet worden opgesteld en vraagt om een nadere afspraak. Na overleg 
wordt besloten dat Hanno, Peter en Tom het overleg met de gemeente zullen ingaan en 
natuurlijk rapporteren. Het overleg wordt voorlopig gepland op 10 mei in de vooravond en 
Peter zal de gemeente hierover berichten. 
 
Samen met de gemeente hebben Hanno en Henk een rondgang gemaakt langs de Nieuwe 
haven, het Slingerbos en door het centrum, in verband met de voorgenomen 
werkzaamheden aan het straatmeubilair waar de gemeente op korte termijn mee wil 
starten. Veel zitbankjes blijken in slechte conditie, een aantal wordt verwijderd en een 
aantal zal worden vernieuwd. Voor wat betreft de afvalbakken is afgesproken dat 
veranderingen zullen worden gemonitord en dat er zo nodig bakken bijgeplaatst worden. 
Ook zullen al op voorhand enige grote bakken worden geplaats op die plekken waar ook nu 
al veel vuil wordt verzameld, zoals bij de kleine molen. 
Voor wat betreft het Slingerbos. Hier zal vanaf het najaar groot onderhoud worden 
gepleegd. Het opschot zal definitief worden verwijderd, zodat het originele beplantingsplan 
weer zichtbaar wordt. Na verwijdering van het opschot op de wallen, zullen deze met gras 
worden ingezaaid. De bedoeling is ter plekke een kleine schaapskudde te laten grazen. Ook 
wordt tegelijkertijd het hekwerk van het hertenkamp vernieuwd. 
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Nick geeft aan dat op het Spuiwekken regelmatig sprake is van vuildumping. Het is moeilijk 
hier tegenop te treden. Goedwillende chauffeurs en bezoekers laten hun vuil achter in de 
afvalbakken. Maar er zijn misschien ook wel  “vuiltoeristen”, die hun vuil dumpen om op die 
manier onder het “betalen per zak” systeem uit te komen.  
 
Het parkeerterrein bij de jachthaven wordt opnieuw ingedeeld en de plantekeningen zijn 
verspreid. Stadsraad, OVB en WSV hebben hun opmerkingen gemaakt en met de 
gemeente gedeeld. Waar mogelijk zijn de wensen en opmerkingen meegenomen in het 
definitieve plan. Gelijk met de herinrichting van de Oude Haven en de Markt worden er ook 
wat nieuwe zitbanken geplaatst om het geheel te upgraden. 
 
De kleine speelplaatsen in de Wethouders Dekkerstraat, de Lelie en de Roos, zijn op 
uitnodiging van de Stadsraad door de gemeente bezocht om ter plekke met buurtbewoners 
en Hanno en Henk te overleggen over de mogelijkheden. Hanno geeft aan zeer gelukkig te 
zijn met de wijze waarop de gemeente in gesprek ging met de bewoners. Er is alle ruimte 
voor inspraak. Het gaat om verbetering van de woonsituatie en de wensen vanuit de 
bewoners. Nu wordt er door de gemeente een overall plan gemaakt voor de wijk en dat zal 
vervolgens ook weer met de bewoners worden doorgesproken. De Stadsraad is verheugd 
dat dit traject op deze manier in gang gezet wordt. 
 
Er heeft opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de WSV, OVB en Stadsraad. En opnieuw 
was er sprake van een constructief overleg. De problematiek van de WSV rondom het getij 
en de vaardiepte in de haven is onderwerp van gesprek geweest. Nu de haven gebaggerd 
gaat worden is het wel zaak dit in één keer goed te doen, rekening houden met mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. Gezien de goede samenwerking tussen partijen is besloten dat 
de WSV een brief over dit onderwerp zal richten aan de gemeente en dat de Stadsraad en 
OVB deze brief bestuurlijk mede zullen ondersteunen. 
 
Tijdens de laatste Stuurgroep bijeenkomst is ook gesproken over de ontwikkelingen van de 
woningvoorraad in Brouwershaven. Dit onderwerp heeft de volle aandacht van de 
Stadsraad, want is voor de toekomst van Brouwershaven zeer belangrijk. 
De nu bekende gegevens uit de gemeentelijke presentatie, de gegeven toelichting en de 
bestaande Stadsvisie moeten wel getoetst worden. Om deze reden wordt er een extra 
overleg gepland van de Stadsraad op 17 mei a.s.  
 
Vanuit een bewoner is een brief ontvangen waarin de Stadsraad geattendeerd wordt op de 
mogelijkheid tot woningverbetering met rijkssubsidie. Echter dat is alleen mogelijk bij grote 
projecten van meer dan 200 woningen. Er zijn woningen in Brouwershaven die zeker voor 
verbetering in aanmerking komen. Maar de Stadsraad kan hierin niet optreden als trekker, 
daarvoor ontbreekt het aan middelen en tijd van de vrijwilligers. Peter zal de bewoner 
antwoorden met het aangeven dat de Stadsraad het belang ziet, maar helaas niet als 
projecttrekker kan functioneren. Daarnaast zal de briefschrijver verwezen worden naar de 
gemeente voor verdere overleg. Wellicht dat de gemeente het project wel wil of kan 
oppakken (binnen of vanuit bestaand beleid). 
 
De aktiepuntenlijst wordt geschoond en taken en prioriteiten herverdeeld. Peter zal de lijst 
bijwerken voor de volgende bijeenkomst. 
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In de rondvraag wordt nog gecontroleerd of het Tonnenmagazijn inderdaad al gereserveerd 
is voor de jaarvergadering. Want er wordt grote drukte verwacht “als festiviteiten en 
evenementen weer mogen”. De reservering is inderdaad gemaakt voor 10 november 2021 
voor de jaarvergadering. Daarnaast was voor 2021 het contract al verlengd. 
Sonja vraagt wanneer ’t Brouwsel weer uitkomt ivm de verspreiding. Tom antwoord dat het 
een Pinksternummer wordt, waarbij het rondbrengen waarschijnlijk op vrijdag-zaterdag voor 
de Pinksteren zal moeten gaan gebeuren. 
Hanno vult aan dat ’t Brouwsel zo’n succes is dat er waarschijnlijk komende winter weer 
een aantal nummers gepubliceerd kunnen worden. 
 
Dit was het weer voor deze keer. Hanno sluit de vergadering met de wens de deelnemers in 
ieder geval weer te zien bij de volgende extra vergadering, die voor maandag 17 mei 
gepland staat. De reguliere vergadering is dan weer op maandag 31 mei. 
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