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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 1 november 2021 
Gehouden in de kleine zaal van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja 
van Tooren, Nick van Vulpen en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig:  
 
Stipt om 19:45 uur opent Hanno deze vergadering van de Stadsraad. De vergadering stond 
in de planning voor 25 oktober, maar is verplaatst ivm de vakanties. Nu kan een ieder 
deelnemen. 
 
Na de opening meldt Anneke dat er uitsluitsel is over het eigendom en onderhoud van de 
“beweegtuinen van Dr. Roth”. De gemeente heeft inmiddels toegezegd dat de exploitatie en 
het onderhoud door haar verzorgd zal worden. Met andere woorden, de gemeente neemt 
het eigendom over. De aanschaf- en plaatsingskosten worden gedragen uit de 
inzameling/subsidiegelden zoals die ontvangen zijn rondom het afscheid van Dr. Roth. 
 
Hanno blikt terug op het werkatelier op 5 oktober t.b.v. de Erfgoedroutes Brouwershaven. Er 
was een mooie en diverse opkomst en een goede presentatie vanuit KinKorn en Kris van 
der Werve. Naar nu bekend gaat KinKorn i.s.m. Kris van der Werve de plannen verder 
uitwerken. De kosten worden betaald uit het budget van de Stadsvisie. In een volgende fase 
zal er een tweede Erfgoedatelier georganiseerd worden. 
 
Hanno heeft het eerder vastgestelde kernprofiel (wonen/bouwen), rondom toekomstige 
woningbouw in Brouwershaven, definitief afgestemd met de gemeente. Op het 
gemeentehuis zijn de juiste tekening en bijlagen nu aanwezig ter voorkoming van 
misverstanden. 
 
Het wordt tijd voor de herhalingscursus van Hartveilig. Het Reanimatiecertificaat moet 
regelmatig worden vernieuwd. Door Covid is het cursusschema al diverse malen 
aangepast. Het is nu afwachten wanneer er weer een cursus gegeven kan worden. Een 
aantal leden van de Stadsraad gaat er dan zeker weer gebruik van maken. Hanno heeft 
hierover reeds contact opgenomen met Teun Schoemaker en wacht een voorstel af. 
 
Zoals al eerder besproken in de Stadsraad is het zaak dat ook bij de renovatie van de 
Jachthaven de sfeer en uitstraling van Brouwershaven behouden blijft. Er blijkt een voorstel 
te zijn om de nieuwe steigers in de oude haven te voorzien van een kunststof profiel. De 
Stadsraad keurt dat zondermeer af, immers zeker in de Oude Haven hoort een houten 
steiger. In de Stuurgroep zal dit onderwerp geagendeerd worden. Doel is te komen tot een 
besluit om hout te gebruiken in de Oude Haven en het kunststofprofiel in de Nieuwe Haven. 
Bestuurlijk overleg met WSV en OVB heeft opgeleverd dat ook deze Brouwse stakeholders 
dit vinden en dit zal worden meegenomen in het stuurgroep-overleg. 
 
Er is een bericht ontvangen vanuit de gemeente met verschillende scenario’s om de 
komende jaarwisseling de vuurwerkoverlast te beperken. Het gaat dan om verboden voor 
het gebruik van siervuurwerk, ander vuurwerk is immers al totaal verboden. Ideeën zijn te 
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komen tot a. een algeheel vuurwerkverbod. b. een verbod rondom kwetsbare gebieden 
(bijv. ziekenhuis, bejaardenwoningen enz) c. een verbod in de woonkernen met als 
alternatief enige plekken waar men wel vuurwerk mag afsteken. 
Na een gedachtewisseling komt de Stadsraad tot de mening dat scenario b. een verbod 
rondom kwetsbare gebieden, het meest acceptabel is. Daar zullen ook de bewoners begrip 
voor hebben. Dit zal zo, door Peter, richting de gemeente worden gecommuniceerd. 
 
Henk stipt de onderwerpen aan die het laatste overleg tussen Stadsraad, OVB en 
Watersportvereniging aan de orde zijn geweest. * rondleiding door de aannemers van de 
projecten op 11/11 * het havenhoofd wordt opgeknapt inclusief nieuw hekwerk * de brug 
over de haven blijkt nog niet opgenomen in de Wateralmanak * bouw van de fietsenstalling 
voor de watersportvereniging * mogelijk clubgebouw van de watersportverenging * getij in 
de Grevelingen * Grevelingenweek 20-26 juni 2022 * opknappen van de parkeerplaats bij 
de haven. Een volgend overleg is gepland voor 1 december 2021. 
 
Hanno meldt dat de werkzaamheden aan de Markt in de week van 25 oktober zijn gestart. 
Nu is het afwachten hoe het werk verloopt.  
 
Op 10 november is de jaarvergadering voor de Stadsraad voorzien. Naast de normale 
agendapunten zal er ook aandacht geschonken worden aan de deelauto’s (door de SDMZ) 
en de situatie rondom de apotheekhoudende huisartsen. (door Dr. Leenhouts)  
De vergadering zal aangekondigd worden middels een flyer. Op de achterzijde zal aandacht 
gevraagd worden voor de Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2022 en de rondleidingen zoals 
die op 11 november door de aannemers (Lindeloof en Aquavia) van het werk aan Haven en 
Markt georganiseerd worden. 
De leden van de Stadsraad zullen zich inspannen om de flyers op korte termijn te 
verspreiden. Hanno en Tom zullen de flyer samenstellen en laten drukken. 
 
Nadat de actielijst is bijgewerkt is het tijd geworden voor de rondvraag. Nick merkt op het 
erg leuk te vinden dat Doe-us (het tweejaarlijkse cultuur en educatieproject voor groep 7 en 
8 van de basisscholen) een bezoek brengt aan het Brouws museum. Anneke hoort dat er 
mail aan de Stadsraad niet beantwoord wordt. De leden weten van niets. Zoveel mail komt 
er niet binnen. Om zeker te zijn wordt á la minuut ook de spambox gecontroleerd, maar 
daar zit alleen echte spam in. Hanno oppert dat er misschien iets mis is met het 
contactformulier op de website. Tom zal vragen aan Jordi van Growbig of het 
contactformulier niet beter verwijderd kan worden en er een vermelding komt van het 
mailadres. Daar zijn alle bestuursleden het mee eens. 
 
De kerstboomsubsidie vanuit de gemeente is aangekondigd. Zodra deze ontvangen is zal 
deze worden overgemaakt aan de OVB. Die verzorgt immers al jaren de aankleding van het 
centrum. 
 
Dan wordt de vergadering door Hanno gesloten onder dankzegging aan de deelnemers. Op 
10 november is er de jaarvergadering en de volgende reguliere vergadering van de 
Stadsraad is voorzien op 29 november. 
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