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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 6 september 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: Jeroen Hameeteman 
Afwezig:  
 
Hanno opent deze eerste vergadering “na de vakantie”. Nog wel in de grote zaal van het 
Tonnenmagazijn ivm de Covid-restricties. Fijn dat we weer compleet zijn. De vergadering is 
een weekje verschoven i.v.m. het bezoek aan Brouwershaven van B&W vorige week 
maandagavond. 
 
Henk doet verslag van de laatste ontwikkelingen binnen de SCEB. 
 
Inzake de WBTR heeft de gemeente positief gereageerd op de suggestie vanuit de 
Stadsraad om de wijk-dorps-stadsraden te ondersteunen bij het aanpassen van de statuten 
enz. aan de WBTR. Dit inclusief het passeren van nieuwe aktes bij de notaris. De 
Stadsraad is blij met dit besluit. Afgelopen maandag werd door de burgemeester nog 
toegelicht dat deze hulp alleen geldt voor de raden en niet voor de overige stichtingen en 
verenigingen binnen de gemeente. Die moeten zelfstandig actie ondernemen om aan de 
wettelijke eisen te blijven voldoen 
 
Hanno meldt dat inzake de herbestemming Grote Kerk de brief met toelichting, zoals vorige 
vergadering besproken,  aan alle betrokken partijen is verstuurd. Het wachten is nu op een 
reactie. 
 
De tendens is gesignaleerd dat er, onder druk vanuit de verzekeraars,  sprake is van het 
sluiten van de apotheken in plattelandsgemeenten bij de zogenaamde apotheekhoudende 
huisartsen. Ook “De Waag” is zo’n apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Er zijn er nu nog 
veel van in dorpen en kernen, maar het wegvallen van zo’n functie zal ongetwijfeld een 
verarming van het verzorgings- en voorzieningenniveau betekenen. Dokter Leenhouts heeft 
al aangegeven dat sluiting van de apotheek niet alleen tot verslechtering van het 
serviceniveau voor de medicijnen zal leiden, maar dat ook de huisartsenpraktijk zelf zal 
moeten inkrimpen. Een zorgelijke ontwikkeling. 
Omdat dit geen typisch probleem voor Brouwershaven is, is het zaak “breder” naar een 
oplossing te zoeken. De Stadsraad besluit om een brief te sturen aan de LVKK ( Landelijke 
Vereniging voor Kleine Kernen ) om het probleem te delen en te vragen op welke wijze de 
LVKK op dit onderwerp actie kan ondernemen. Peter zet dit in gang en zal ook dokter 
Leenhouts over de besluiten informeren. Hanno zal dit onderwerp ook aansnijden in de 
komende jaarvergadering om de ernst van het probleem verder onder de aandacht van de 
Brouwenaren te brengen en het melden bij het gemeentebestuur om het in te brengen in 
het jaarlijkse eilandelijk overleg tussen Stads- en dorpsraden. 
 
 
De Stadsraad heeft ingestemd met een verzoek van de heer Hameeteman om tijdens een 
bijeenkomst van de Stadsraad zijn (prille) plannen voor woningbouw in Brouwershaven 

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 

nader toe te lichten. De heer Hameeteman is genodigd tijdens de behandeling van “zijn 
onderwerp” aanwezig te zijn. Hij wordt hartelijk welkom geheten door Hanno en er volgt een 
korte voorstelronde. Duidelijk is dat de Stadsraad het niet tot haar taak acht en ook niet de 
bevoegdheid heeft om te oordelen over plannen . Wel zijn er natuurlijk de eerder 
gepubliceerde Stadsvisie en de aan de orde komende sociaal maatschappelijke 
onderwerpen die wellicht de heer Hameeteman verder op weg kunnen helpen. 
Jeroen Hameeteman heeft samen met partners Pieter den Eerzame en Arjan Bitte de grote 
schuur aan de Nieuwpoortstraat aangekocht. Hij overweegt om deze te vervangen door een 
rij van 7 woningen, passend in het straatbeeld. De woningen zullen worden verkocht. In de 
gepresenteerde schets is duidelijk gemaakt dat parkeren op een gezamenlijk erf zal 
plaatsvinden, inclusief de bouw van een aantal garages. Natuurlijk gaan de woningen 
voldoen aan de huidige milieunormen.  
De heer Hameeteman geeft aan dat de schuur “herontwikkeld” gaat worden, ook als 
woningbouw niet mogelijk is. Er wordt dan gedacht aan de bouw van opslagloodsjes of 
garages. 
 
Het is fijn dat de heer Hameeteman zich al in een vroeg stadium gemeld heeft bij de 
Stadsraad. De Stadsraad zal zich gaan beraden en ook nog bestuurlijk in overleg treden 
met de gemeente. Dit ook omdat het voorgestelde plan zou moeten passen binnen het 
kortgeleden opgestelde kernprofiel voor woningbouw in Brouwershaven. 
De heer Hameeteman kan een reactie vanuit de Stadsraad verwachten.  
Onder dankzegging voor de getoonde interesse in zijn verhaal verlaat de heer Hameeteman 
de vergadering. 
 
Op 4 augustus heeft dan eindelijk de meermalen uitgestelde teambuilding-dag van de 
Stadsraad plaatsgevonden. Gelukkig gooide Covid dit programma niet in de war. Zoals 
gebruikelijk is er een combinatie gemaakt van leermomenten en ontspanning. Leuk was ook 
dat de vaartocht vanuit de museumhaven in Zierikzee ook een sponsordoel omvatte. Hanno 
heeft de leden meegenomen in managementtheorieën zoals die op de Hogeschool Zeeland 
worden onderwezen en de maaltijd mocht zeker smaken. De goede contacten met de 
museumhaven hebben er ook in geresulteerd dat de ARM17 naar Brouwershaven komt 
tijdens de Open Monumentendag op zaterdag11 september. Het mooie schip is dan ook op 
zondag 12 september nog in de haven te bewonderen. 
 
Op 30 augustus hebben burgemeester Jack van der Hoek en wethouder Jacqueline van 
Burg een bezoek gebracht aan Brouwershaven. Op de bijeenkomst in het Tonnenmagazijn 
waren bijna alle verenigingen en stichtingen in Brouwershaven vertegenwoordigd. Alleen 
ASV Brouwershaven ontbrak. De Stadsraad stelt dit initiatief vanuit B&W zeer op prijs en is 
zeker trots op de grote opkomst, waaruit blijkt dat het verenigingsleven in Brouwershaven 
nog springlevend en zeer betrokken is.  
 
Hanno heeft het verzoek ontvangen vanuit de Brandweer of er geen mogelijkheid is een 
“Brouwsel” te wijden aan de Brandweer. Er is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Aangezien de Stadsraad natuurlijk het belang van de Brandweer onderschrijft zal de 
Stadsraad medewerking verlenen. Tom is bereid de Brouwsel Special te vullen en wellicht 
kan Regina Op de Beek weer voor de opmaak en afwerking zorgen. Het zou fijn zijn als ook 
de OVB het belang onderschrijft en haar deel van de kosten voor haar rekening neemt. Nick 
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zal dit voorleggen aan de OVB en terugkoppelen aan de Stadsraad. Tom zal – na akkoord – 
actie ondernemen. 
 
Ook is er het verzoek ontvangen van Hans van Dijke aan de Stadsraad om te assisteren bij 
zijn wens om de dit voorjaar gemaakte fotoserie “inwoners van Brouwershaven” in het 
openbaar te vertonen. De Grote Kerk is hiervoor de uitgelezen plek volgens de Stadsraad. 
Peter zal Hans via de mail informeren. Hanno pakt dit op en zal de voortgang 
terugkoppelen. 
 
In de Stuurgroep blijft onderhoud van het groen een heikel punt. Zeker ook de Noordwal 
heeft behoefte aan extra aandacht. Daarnaast is er dit jaar te veel onkruid op de openbare 
weg. Dit doet afbreuk aan het aanzicht van onze smalstad. 
 
Het parkeerterrein aan het Slingerbos (de IJsbaan) is voorzien van nieuwe belijning. Echter 
deze komt totaal niet overeen met de besproken indeling. Wat er nu ligt komt ook niet 
tegemoet aan de wens om meer parkeerplaatsen te creëren. De belijning is niet conform de 
afspraak binnen de herinrichting Oude Haven en Markt. Hanno en Henk bespreken dit 
onderwerp in de Stuurgroep. 
 
Bij het doornemen van de actiepuntenlijst valt op dat de Stuurgroep over alle zaken 
geïnformeerd is. Voor wat betreft de speeltoestellen is de gemeente nu aan bod met het 
opstellen van de aanbesteding en het uitvoeringsplan. Naar verwachting worden de nieuwe 
speeltoestellen in 2022 gerealiseerd. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en Hanno sluit de vergadering onder 
dankzegging aan de deelnemers. Volgende reguliere vergadering is voorzien op 27 
september 2021. 
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