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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 31 mei 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. Iedereen is weer 
aanwezig. Het was een lange maand, maar uiteindelijk komt de laatste maandag van de 
maand vanzelf weer in beeld. Er is veel gebeurd en er zijn tal van aandachtspunten voor 
deze bijeenkomt, dus snel van start. De agenda is uitgebreid genoeg 
 
Tom en Peter zijn door de gemeente bijgepraat over de Transitie Visie Warmte (TVW) en 
doen verslag: de gemeente gaat aan de slag met een TWV, waarin beschreven wordt wie, 
wat, wanneer “van het gas” gaat.. Is veelomvattend en zeker niet op korte termijn geregeld. 
Focus ligt op nieuwbouw en wijken met gelijksoortige woningen die al aardig geïsoleerd zijn. 
Brouwershaven wordt genoemd voor gekozen/aangemeld voor een studie / experiment met 
warmte uit oppervlaktewater. Feitelijke start wordt na 2024 verwacht. We hoeven hier dus 
op korte termijn geen grote veranderingen te verwachten en geen overhaaste beslissingen 
te nemen. Behalve dan natuurlijk dat isoleren altijd goed is en als de CV-pomp kapot is te 
kiezen voor een hybride-warmtepomp. Er komen nog openbare participatieavonden enz. 
voor de bewoners. 
 
Henk verteld over de lopende plannen bij de SCEB. De drie bekende verhaallijnen zullen 
verder worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zal de gerenoveerde muziektent op de Markt een 
centrale (start)rol krijgen. Extra aandacht krijgt de verhaallijn Visserij / Garnalen, waarvoor 
onderzocht wordt of het mogelijk is een historisch visserschip een ligplaats te geven in de 
haven. Gezien de Covid-achterstand zal er dit jaar geen tentoonstelling in de Grote Kerk 
worden georganiseerd, maar er zijn wel al prille ideeën voor een tentoonstelling in 2022. 
 
Henk vervolgt met de stand van zaken over de herbestemming van de Grote Kerk. Het 
eindrapport is in de maak en het ziet er naar uit dat veel ideeën en/of  wensen vervuld 
kunnen gaan worden. De Stadsraad staat positief tegenover de huidige concretisering die 
nu plaatsvindt. Wachten is nu op het concept rapport. Pas na de zomer zal het definitieve 
rapport worden opgeleverd voor het college van B&W. 
 
Tom en Hanno hebben de bijeenkomst van het Mobiliteitsplatform S-D op Weg bijgewoond. 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 
De Greenpoort blijft als “Living Lab” in beweging. Alles is aanwezig, maar nu blijkt er een 
“communicatieprobleem” te zijn tussen laadpaal en accu van het schip. Padmos en Saman 
trekken samen op om een juiste technische oplossing te realiseren. Zodra het 
informatiebord ook geplaatst is, staat niets een officiële opening en terugrapportage naar de 
Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) (als subsidieverstrekker) in de weg. 
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De gemeente heeft de Stadsraad benaderd om mee te denken over (toekomstige) plekken 
voor inbreiding in Brouwershaven. In de Stadsvisie “Ik hou van Brouw!” (2017) is reeds een 
aantal plaatsen benoemd. Op dit moment stelt de gemeente zg. kernprofielen op. De 
gemeente is met Brouwershaven gestart, omdat daar een uitgewerkte visie ligt. De 
Stadsraad is blij met het initiatief van de gemeente. Ook Zeeuwland is aangehaakt bij het 
opstellen van het kernprofiel. Om het kernprofiel Brouwershaven te kunnen opstellen heeft 
de voltallige Stadsraad de presentatie van de Gemeente doorgenomen en in 
gezamenlijkheid de openstaande vragen beantwoord. In aansluiting daarop hebben Hanno 
en Tom de sessie herhaald met het bestuur van de OVB. Dit leverde nog aanvullende 
gezichtspunten op, waarbij de oproep aan de gemeente om te werken aan een strategische 
grondpositie extra onder de aandacht van de gemeente zal worden gebracht. Een passend 
woningaanbod is belangrijk voor Brouwershaven om als smalstad leefbaar te blijven. 
 
Het DO (Definitief Ontwerp) voor de herstructurering Markt en Oude Haven is vastgesteld 
door het college van B&W. Nick merkt op dat er vanuit de organisatie van de Brouwse Dag 
medewerking vanuit de gemeente wordt verwacht om ook in 2022 een succesvolle “Play In” 
te kunnen organiseren. De “tent” en de vergunningverlening zullen moeten worden 
aangepast aan de veranderde situatie. De Stadsraad zal dit inbrengen in het 
stuurgroepoverleg met de gemeente. 
 
Op basis van de aangekondigde Covid-maatregelen zal het in juni weer mogelijk zijn fysiek 
te vergaderen in het Tonnenmagazijn. Om wat extra vergadertijd te creëren wordt 
overeengekomen om op 28 juni al om 19:00 uur met de bijeenkomst te starten. 
 
Er is een bericht ontvangen waarin wordt aangedrongen om het aanlichten van de Grote 
Kerk en het voormalig Stadshuis uit te breiden tot een hele nacht. Dit terwijl de gemeente 
de aanlichting van gebouwen juist wil beperken. In 2018 is vanuit de Stadsraad al een 
verzoek gedaan aan de gemeente om het aanlichten te beperken in het kader voorkomen 
van lichtvervuiling met schade invloed op het milieu en een diervriendelijke omgeving. 
Het verzoek van de Stadsraad is toen ingewilligd en vanaf dat moment is de aanlichting 
gestopt om 2 uur ’s-nachts. Door een verouderde installatie is het nu nog niet mogelijk om 
het aanlichten pas te starten in de schemering, met als resultaat dat ook in de zomer de 
verlichting al vroeg aangaat. Om deze verspilling te voorkomen is het plan om de 
aanlichting te laten samenvallen met het starten van de straatverlichting bij schemering en 
het dimmen/uitgaan van de straatverlichting om 23:00 uur. 
De Stadsraad is in wezen geen partij, geen beslisser en geen eigenaar van de Grote Kerk. 
Maar wil de betrokken partijen wel meegeven het gemeentelijk beleid in deze te volgen en 
daarom akkoord te gaan met een koppeling aan de straatverlichting. Peter zal dit als 
zodanig communiceren.  
 
 
Van een bewoner uit de Molenstraat is een bericht ontvangen waarin deze pleit voor het 
behoud van het parkeerterreintje in die straat. De Stadsraad weet niet beter dan dat het 
terreintje niet als “inbreidingslocatie” voor huizenbouw is opgenomen in het gemeentelijk 
beleid, zodat er voorlopig geen wijziging van het gebruik is voorzien. Maar uiteindelijk geldt 
ook hier dat de Stadsraad niet beslist, maar het gemeentelijk beleid volgt. Peter zal dit als 
zodanig naar de briefschrijver communiceren. 
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Nu de Brouwse dag in 2020 en 2021 niet doorgegaan is, ontstaat de situatie dat de 
verleende subsidie van € 250,00 waarschijnlijk niet voor het doel kan worden ingezet. Aan 
Nick , als bestuurslid van de Stichting Brouwse Dag, wordt gevraagd na te gaan hoe dit 
binnen de Stichting is geregeld. Wellicht dat de stichting Brouwse Dag over reserves 
beschikt. Eventueel moet de subsidie worden teruggestort. Onverlet natuurlijk het feit dat er 
voor 2022 weer een aan de voorwaarden voldoende aanvraag voor ondersteuning kan 
worden ingediend. Nick pak dit op. 
 
Nu er vanwege de Corona-omstandigheden met het bestuur van de Stadsraad al twee jaar 
niets gezamenlijks is georganiseerd (scholing, cq. intervisie/teambuilding-dag om kennis te 
verbreden en verdiepen) ziet het er naar uit dat er binnenkort weer iets meer mogelijk is. 
Henk oppert het plan om met een historisch schip een rondvaart te maken over de 
Oosterschelde en die tijd een programma te laten passeren. Dit plan wordt enthousiast 
ontvangen en een datum geprikt op 3 of 4 augustus. Henk gaat verder met de organisatie 
en laat weten wat mogelijk is. 
 
Zoals het er uitziet kan de Teambuilding dus op de actielijst worden afgevinkt, de overige 
activiteiten zijn ongewijzigd. 
 
In de rondvraag meldt Peter dat hij heeft vernomen dat Luitzen Bijlsma interesse heeft om 
op de komende jaarvergadering van de Stadsraad informatie te delen. Het is natuurlijk een 
mooie gelegenheid om een vol Tonnenmagazijn te treffen. De Stadsraad is unaniem van 
mening dat een onderwerp en spreker moet aansluiten bij het thema van de avond en de 
door de Stadsraad uitgevoerde of nog uit te voeren activiteiten. Het is nu nog veel te vroeg 
om de inhoud van de die avond vast te stellen, als deze al fysiek door kan/mag gaan.  
 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de leden en Hanno sluit deze (hopelijk 
laatste) digitale bijeenkomst af met een woord van dank voor de betrokkenheid en 
deelname aan de discussies. De volgende vergadering van de Stadsraad is op 28 juni in 
het Tonnenmagazijn (zoals het er nu uitziet ) 
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