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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 juni 2021 
Gehouden in de grote zaal van het Tonnenmagazijn 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:  
 
Omdat Hanno nog even opgehouden wordt grijpt Henk zijn kans als plaatsvervangend 
voorzitter en opent de bijeenkomst. De vergadering is speciaal wat eerder gestart om 
straks, voor het eerst in maanden, na afloop weer eens bij te praten. Direct met de entree 
van Hanno wordt de agenda goedgekeurd. 
 
Er is een brief ingekomen vanuit de gemeente met aanwijzingen hoe de stichting het traject 
in kan gaan om statuten en huishoudelijk regelement aan te passen aan de WBTR. Tom 
gaat e.e.a. oppakken voor de WSV en zal tzt zijn bevindingen delen. 
Hanno geeft aan eigenlijk een meer actief gemeentelijk beleid verwacht te hebben. In de nu 
ontvangen bief wordt alleen aangegeven dat de raden maar actie moeten ondernemen en 
eventueel een cursus volgen. De Stadsraad onderschrijft deze mening. Ook omdat al op 9 
februari door de Stadsraad aan de gemeente is gevraagd op welke wijze zij gaan acteren. 
Zou het niet simpeler zijn als de stads- en dorpsraden even “bij de hand“ genomen worden 
door een ambtenaar met kennis van zaken om statuten te controleren en zo nodig aan te 
passen. Nu gaan 10-tallen vrijwilligers aan de slag en moeten cursussen volgen die weer 
betaald worden met gemeenschapsgeld. 
De Stadsraad besluit deze mening te communiceren met de gemeente en als zodanig ook 
voor te stellen. Tom maakt een conceptbrief en zal deze delen ter beoordeling. 
 
In aansluiting op de vraag vanuit de Stadsraad aan Nick om nog eens te kijken naar de 
subsidieaanvraag vanuit de “Brouwse Dag” van 2020. Hoe daar mee om te gaan nu de 
Brouwse dag zowel in 2020 als 2021 niet door gaat. Nick heeft hierover overleg gehad en 
de subsidie van € 250,00 is inmiddels teruggestort aan de Stadsraad. Aansluitend meldt 
Nick nog dat er binnen het bestuur van de Brouwse Dag een discussie gevoerd wordt over 
de vraag of en hoe deze feestelijke dag wellicht gemoderniseerd kan worden. De jongeren 
hechten minder aan de jaarlijkse tradities. Grote kans dat er in 2022 een totaal vernieuwde 
Brouwse Dag georganiseerd kan worden. De Stadsraad wenst Nick en het bestuur veel 
succes en benadrukt dat ook dan natuurlijk een geldige subsidieaanvraag kan worden 
ingediend. 
 
De Christen Unie heeft de dorps- en stadsraden verzocht “aandachtspunten” mee te geven 
voor het verkiezingsprogramma 2022. De Stadsraad hecht er aan om met alle partijen 
contacten te onderhouden en steekt daar ook veel energie in tijdens tal van overleggen. Dit 
zal ook als zodanig worden gecommuniceerd. Peter stuurt in overleg met Hanno een reactie 
namens de Stadsraad naar de Christen Unie. 
Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan de hand van de door de gemeenteraad 
goedgekeurde Stadsvisie voor Brouwershaven. Juist door de unanieme steun vanuit de 
Raad en het College kunnen er vorderingen gemaakt worden. Wel wordt gesignaleerd dat 
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de maatschappelijke discussie zich meer en meer gaat richten op het milieu en milieu-
oplossingen. Hiervoor wordt dan ook extra aandacht gevraagd op het gemeentehuis. 
 
Hans van Dijke, de “stadsfotograaf”, heeft Hanno zijn idee voorgelegd om zijn in de 
afgelopen maanden gemaakt foto’s van Brouwenaren in het openbaar te vertonen. 
De Stadsraad vindt het een leuk idee, staat er zeker positief tegenover en kijkt uit naar een 
verdere uitwerking van het idee. 
 
Henk deelt het programma van de door hem georganiseerde teambuilding op 4 augustus. 
Volop ruimte voor reflectie en intervisie. De Stadsraad is enthousiast en kijkt uit naar de dag 
dat het allemaal gaat gebeuren. 
 
Inzake de Greenport meldt Hanno dat er nu inderdaad geladen kan worden aan de 
laadpaal. Het gemeentelijk onderzoek of er gewerkt kan worden met “eigen” groene stroom 
is nog lopend. Inmiddels zijn er ook bordjes geplaatst om aan te geven dat de steiger 
bedoeld is voor opladen  en niet voor aanleggen. De feestelijke opening wordt nu voorzien 
voor september. 
 
De SCEB deelt het plan van aanpak Erfgoedroutes. De verhaallijnen “Gouden Eeuw”, 
“Voorhaven” en “Garnalenvangst” kunnen nu verder uitgewerkt worden. Dit moet officieel en 
vakkundig uitgevoerd worden teneinde een goede basis te hebben voor het 
participatietraject en de realisatie. Als uitvloeisel van de Stadsvisie kunnen de kosten, 
begroot op € 7000,00,  ten laste komen van het “visiegeld”.  De Stadsraad gaat hiermee 
akkoord en Hanno zal e.e.a. melden bij de gemeente. 
 
Inzake het “kernprofiel wonen” hebben Hanno en Tom overleg gevoerd met de wethouder 
en de betrokken ambtenaren. Ook Zeeuwland zat aan tafel. De door Stadsraad en OVB 
samengestelde opmerkingen en visie zijn gedeeld en zeer goed ontvangen. Hierdoor is 
bescheiden woningbouw in Brouwershaven weer een stukje dichterbij gekomen. 
 
Zoals aangekondigd zijn er werkzaamheden verricht aan de parkeerplaats bij de Nieuwe 
Haven. De Stadsraad is unaniem van mening dat er sprake is van “broddelwerk” De 
uitstraling van de parkeerterreinen is er zeker niet op vooruitgegaan. Hanno en Henk gaan 
dit zeker bespreken  in de komende stuurgroepvergadering. De parkeerterreinen zouden 
een visitekaartje worden en de Stadsraad ziet graag dat die toezegging gestand gedaan 
wordt.  
Daarnaast zal het onderwerp “onderhoud Noordwal” geagendeerd worden. Net  nu het 
seizoen begint is het pad door werkzaamheden bijna onbegaanbaar geworden. Een 
gemiste kans. 
Als laatste punt worden Hanno en Henk verzocht aandacht te vragen voor de ontbrekende 
toiletvoorziening bij het strandje. Nu is er een leuk strandje en dan ontbreekt een toilet. Naar 
mening van de Stadsraad is dat vragen om hygiënische wantoestanden.  
 
De actiepuntenlijst wordt afgevinkt. Ook door Covid-19 zijn er niet veel nieuwe projecten 
aangemeld, zodat de lijst aardig kort begint te worden. Hetgeen op zich natuurlijk een 
goede zaak is. 
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Bij de rondvraag stelt Hanno voor om gedurende de zomermaanden de communicatie met 
de inwoners te continueren. Het Brouwsel bleek een prima middel en is positief ontvangen, 
maar een volgende uitgave is pas in het najaar voorzien. Besloten wordt dat deze zomer 
een uitgave van “Stadspraet”, het unaniem geaccepteerde naamvoorstel van Nick,  zal 
worden verspreid met informatie vanuit de Stadsraad. 
 
 
Henk sluit de vergadering af met een woord van dank aan de deelnemers. Volgende 
bijeenkomst is voorzien op 4 augustus (teambuilding) en dan natuurlijk een reguliere 
vergadering op 30 augustus 2021. 
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