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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 september 2021 
Gehouden in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick 
van Vulpen en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig: Henk Zielman 
 
Stipt om 19:45 uur opent Hanno deze vergadering van de Stadsraad. Henk Zielman is 
ditmaal afwezig i.v.m. verplichtingen elders. Vooralsnog zal de agenda worden gevolgd. 
 
Hanno meldt dat hij afgelopen zaterdag, samen met de wethouder en de coalitieleider van 
de gemeente Schouwen-Duiveland en de voorzitter van de dorpsraad Burgh-Haamstede in 
Haamstede een presentatie heeft verzorgd voor het bestuur en de gemeenteraad uit 
Westvoorne. Daar vindt een gemeentelijke herindeling plaats en men wil ook gaan werken 
met een kernenbeleid. Het gaat om de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee, die 
bestaat uit de huidige gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. De presentatie was 
opgebouwd rondom de Stadsvisie voor Brouwershaven en de wijze waarop gemeente en 
Stadsraad met elkaar omgaan en hoe burgers en ondernemers kunnen participeren. 
Alhoewel ook in Brouwershaven niet altijd alles goed gaat is het wel duidelijk dat we op dat 
gebied een voorbeeld kunnen zijn voor veel kernen en gemeenten. 
 
Hanno en Henk gaan samen naar het komend overleg van de gezamenlijke wijk-, dorps- en 
stadsraden van Schouwen-Duiveland. 
 
Vorige Stadsraadvergadering is er uitgebreid aandacht geweest voor de plannen om de 
huidige schuur aan de Nieuwpoortstraat te vervangen door woningen. De Stadsraad heeft 
aan de ontwikkelaars beloofd inhoudelijk te reageren. In een overleg-discussie onder de 
leden van de Stadsraad wordt wel duidelijk dat het voorgestelde niet past binnen zowel de 
Stadsvisie als het kernprofiel met inbreidingslocaties. Ook zijn de voorgestelde 
inbreidingslocaties nog niet benut, zodat er geen sprake is van noodzaak om nieuwe 
locaties te benoemen. 
Zodanig zal ook worden gereageerd door Peter. 
 
De Stadsraad evalueert het huidige beleid rondom vakantiewoningen en B&B’s. Voor wat 
betreft de huidige recreatiewoningen in de kernen blijkt de huidige regelgeving te voldoen. 
Er zijn al recreatiewoningen beschikbaar gekomen voor de woningmarkt. Echter het beleid 
dat op bepaalde plekken wel recreatiewoningen gebouwd mogen worden en geen 
woningen voor de bewoners behoeft nog wel wat aandacht. Ook de “ongebreidelde” 
toename van het aantal B&B’s (met of zonder tweede B) lijkt niet te stroken met de wens 
om Brouwershaven leefbaar te houden voor de vaste bewoners. Verder blijkt dat de 
gemeente niet handhaaft bij illegale verhuur. Het onderwerp zal vast nog wel eens 
terugkeren op de agenda, dat is wel zeker. 
 
Nick geeft aan dat de OVB heeft besloten niet mee te gaan in het vorige vergadering door 
de Stadsraad genomen besluit om de Brandweer een aparte uitgave van ’t Brouwsel te 
gunnen in het kader van het werven van nieuwe leden. De OVB stelt voor om de komende 
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uitgaves van ’t Brouwsel extra aandacht te schenken aan het onderwerp.  De Stadsraad 
onderschrijft nogmaals het belang van de aanwezigheid van een brandweerkorps in 
Brouwershaven, maar kan zich wel vinden in het voorgestelde, mits dit niet ten koste gaat 
van de reguliere inhoud van ’t Brouwsel. 
Nick zal dit communiceren met Arno van de Sande, de commandant. 
 
Om het bezoek van de Arm17, in september 2021, aan Brouwershaven te kunnen 
financieren heeft de SCEB een onderbouwd verzoek tot subsidiering voorgelegd aan de 
Stadsraad en de OVB. De OVB heeft besloten het verzoek te honoreren op basis van een 
kostenoverzicht, tot een maximum van € 205,00. De Stadsraad besluit om € 205,00 toe te 
kennen. Anneke wordt verzocht het bedrag over te maken naar de SCEB. 
 
Peter heeft de notulen van het overleg tussen Stadsraad, OVB en Watersportvereniging van 
17 september rondgestuurd aan de leden van de Stadsraad. Dit wordt op prijs gesteld. Er 
blijken al eerder verslagen te zijn opgemaakt en Peter zegt toe ook die toe te sturen. Op die 
wijze is het totale overleg beschreven. 
 
In de Stuurgroep van 22 september zijn tal van onderwerpen aan de orde gekomen. Hanno 
loopt ze kort na. 
Stadsraad en OVB hoeven vanaf volgend jaar niet meer bij te dragen aan de kosten van de 
zomerbloeiers. Deze vallen binnen het budget voor de vernieuwde Markt en Haven. Ook 
zullen de zomerbloeiers worden afgewisseld met wintergroen, zodat het aangezicht van het 
centrum altijd “groen” blijft. 
De opdracht voor het schrijven van de “verhaallijnen” is verstrekt aan KinKorn. 
Werkzaamheden aan de Markt starten op 25 oktober, maar nog niet alles blijkt afgestemd. 
Het verplaatsen van de vuilcontainer, plasticcontainer en glasbak vanaf de Markt naar de 
locatie voor het IJswinkeltje aan de Haven NZ is een heikel punt, maar de Stuurgroep kon 
geen alternatief bedenken. 
Er is een inloopmiddag georganiseerd voor de bewoners. Hanno heeft zich verzet tegen de 
opening “onder werktijd” waardoor niet iedereen in de gelegenheid is geweest de 
bijeenkomst te bezoeken. 
Brievenbus voor de SPAR wordt, om onduidelijke reden, verplaatst naar de Haven Zuidzijde 
ter hoogte van nummer 1. Het DO ligt vast. Deze plek wordt als meer centraal gezien. En 
de afspraak is gemaakt om de Markt zoveel mogelijk vrij te houden.  
De bewegwijzering binnen Brouwershaven wordt aangepast. Krijgt een klassieke uitstraling. 
Het ontwerp van de bordjes wordt binnenkort getoond. 
De in de renovatieplannen opgenomen Infozuil wordt geplaatst op de kop van de haven. 
Het uitbreiden van het parkeerterrein aan de Nieuwstraat heeft vertraging i.v.m. een 
geconstateerde vervuiling. Dit moet eerst worden onderzocht. 
Het middenterrein van de IJsbaan blijkt niet belijnd te kunnen worden. Daarvoor moet dus 
nog een oplossing worden gezocht. Zonder het aangeven van de parkeerplekken wordt de 
benodigde en in de tekeningen aangegeven parkeercapaciteit niet gehaald. 
Er wordt nog gesteggeld met de monumenten welstandscommissie over het opknappen van 
de muziektent. O.a. de wijze waarop de boogjes van de muziektent zichtbaar worden is nog 
een punt van aandacht. 
Nog niet alle openbare zitbankjes zijn vervangen. Hier komt nog een vervolgslag op. 
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Extra aandacht voor het groenonderhoud op het Slingerbos. 
De hekken rondom de sluis worden vernieuwd en aangepast aan de uitstraling van de brug. 
Als de Brouwsedag weer gehouden wordt krijgt de organisatie alle medewerking om de 
faciliteiten aan te passen aan de nieuwe indeling van de Markt. 
Een horecaondernemer heeft laten weten een bezwaarschrift ingediend te hebben inzake 
de indeling van de nieuwe terrassen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat behandeling 
van het stuk nog niet voorzien is. 
Het belijnen van het parkeerterrein aan de Nieuwe Jachthaven gaat plaatsvinden na de 
werkzaamheden aan de haven. Er is op aangedrongen de totale kwaliteit van de 
parkeerplaats te bezien. Zoals nu ziet het er niet uit, met gaten en een aantal verschillende 
soorten plaveisel. 
Het dijkpad tussen Brouwershaven en Den Osse blijkt eigendom van het Waterschap. 
Echter de gemeente heeft aangegeven dat zij verantwoordelijk is voor het onderhoud 
bovenop de dijk. De verbeterpunten zijn doorgeven in de stuurgroep en de gemeente heeft 
toegezegd om het pad op te knappen en daar waar nodig te herstellen. Hopelijk wordt het 
pad verbreed en de kwaliteit van verharding verbeterd. 
 
De gemeente heeft nogmaals bevestigd dat de herinrichting Markt en Oude Haven per half 
april afgerond is. Koningsdag 2022 zou dus op de vernieuwde Markt kunnen plaatsvinden. 
Aannemer Lindeloof heeft inmiddels een App geopend om de voortgang met de bewoners 
te kunnen communiceren. 
 
Twee jaar geleden hebbend leden van de Stadsraad een reanimatiecursus “Hart Veilig” 
gevolgd. De Stadsraad ondersteunt het streven dat er ook een herhalingscursus gevolgd 
kan worden. 
 
De gemeente heeft een verzoek rondgestuurd om ideeën op te halen om het 25 jarig 
bestaan van de gemeente Schouwen-Duiveland in gezamenlijkheid te vieren. 
Vanuit de Stadsraad zal Peter volgende ideeën inbrengen. 

• Muzikale activiteit op de Ecokaai in Brouwershaven (of in alle kernen)  

• Gezamenlijke maaltijd voor alle leden van de wijk-, dorps- en stadsraden op een 
bijzondere locatie (De Nicolaas?) 

• Wandeltocht rondom het eiland (zoals ook op Goeree-Overflakkee), om op die 
manier te benadrukken hoe groot de gemeente is. 

• Instellen fietsroute rondom de gemeente (kan het hele jaar gebruikt worden 
natuurlijk). 

 
Van de actielijst worden de sanitaire voorziening op het strandje en het plaatsen van een 
informatiebord bij de Spuisluis afgevoerd wegens gebleken onhaalbaarheid. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en Hanno sluit de vergadering onder 
dankzegging aan de deelnemers. Volgende reguliere vergadering is voorzien op 25 oktober 
2021. 
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