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Verslag Jaarvergadering Stadsraad Brouwershaven op woensdag 10 november 2021. 
Locatie Tonnenmagazijn te Brouwershaven, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig:  
Stadsraad: Hanno Canters, Henk Zielman, Sonja van Tooren, Anneke de Oude, Nick van Vulpen 
en Tom Stuij.  
Sprekers: Nienke Dekkers-Bijlsma 
Gasten: ca 45 bewoners van Brouwershaven, vertegenwoordigers uit de samenleving 
Afwezig: Stadsraadlid Peter van der Meide (ziekte), Wethouder Jacqueline van Burg en 
voorziene spreker Monique Leenhouts 
 
De uitnodiging met de agenda is geflyerd in Brouwershaven en de bijeenkomst is 
aangekondigd en de huis aan huis bladen. 
 

1. Opening en welkom 
2. Terugblik op de jaren 2020 en 2021 
3. Financieel jaarverslag 2020 en 2021 tot heden 
4. Samenstelling bestuur en (her)verkiezing 
5. Kernprofiel Brouwershaven 
6. Oproep vrijwilliger activiteitenkalender 
7. Toekomt apotheekhoudende huisartsenpraktijk  
8. Duurzame Mobiliteit Zeeland, deelauto Brouwershaven 
9. Rondvraag 
10. Sluiting van de vergadering 

 
Een paar minuten na half acht heet voorzitter Hanno Canters de genodigden en aanwezigen 
van harte welkom en memoreert dat het best bijzonder is om elkaar voor het eerst in twee 
jaar weer te ontmoeten in een openbare jaarvergadering. Ook in Brouwershaven waart Covid-
19 rond en het is duidelijk dat we het eind van de pandemie nog niet in zicht hebben. 
 
Er zijn twee gastsprekers voorzien, waarbij Dr. Leenhouts helaas op het laatst heeft moeten 
afzeggen. Ze is de hele dag bezig geweest met Covid patiënten en ze acht het 
besmettingsgevaar reëel aanwezig. De andere gastspreker is Nienke Dekkers-Bijlsma van de 
Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) die het gaat hebben over de stand van zaken 
rondom de deelauto’s op Schouwen-Duiveland. Verder zijn er verschillende raadsleden 
aanwezig, (bestuurs)leden van verschillende verenigingen en/of van sociaal maatschappelijke 
organisaties. 
 
 
Hanno vervolgt met het benoemen van de prettige samenwerking met 
ondernemersvereniging OVB en Watersportvereniging als het gaat om de uitvoering van 
zowel de Stadsvisie en de renovatie van de haven. Debby Hansen wordt speciaal bedankt 
omdat ze als voorzitter van de OVB veel bijdraagt aan het overleg met de gemeente en zorgt 
voor verbreding van het draagvlak voor de uitvoering van de Stadsvisie. 
 
 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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Het vertrouwen in de toekomst verwoordt Hanno als volgt: het zorgt voor het op peil houden 
van de leefbaarheid in onze smalstad, de verder uitvoering van de Stadsvisie en draagt bij aan 
de toekomst van Brouwershaven en tevens de kwaliteit van ons mooie Schouwen-Duiveland! 
Daarnaast werken we altijd intensief samen met de gemeente en monitoren we onze 
projecten en afspraken in een stuurgroep waar ook onze wethouder en kernbestuurder 
Jacqueline van Burg in vertegenwoordigd is. En vanuit de gemeente ook onze projectleider 
Sabine Nouwens. Wij danken beiden voor hun inzet en ambtelijke- en bestuurlijke 
ondersteuning.  
 
In de afgelopen periode heef de Stadsraad ook het bestuurlijk overleg op gang gebracht met 
het bestuur van de Watersportvereniging en met de Kerkenraad en het bestuur van de 
beheerstichting van ‘De Nicolaas’, de Grote Kerk in Brouwershaven. En natuurlijk wordt er op 
cultureel vlak nauw samengewerkt met de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven 
 
Als Stadsraad kunnen we zonder meer stellen: zonder samenwerking geen vooruitgang!  
 
Vervolgens worden de Stadsraadleden voorgesteld, waarbij Peter van der Meide afwezig is 
wegens een Covid besmetting. Ook Kees en Carla Krijger van het Tonnenmagazijn zijn helaas 
besmet, maar dat gemis wordt door vrijwilligers ingevuld. 
 
Na de oproep elkaar wat “lucht” te geven en afstand te houden gaat Hanno over naar de 
volgende agendapunten. 
 
Hoogtepunten en activiteiten te over de afgelopen twee jaar. Natuurlijk de Brug over de sluis, 
de zittrap op de kop van de haven, het kunstwerk : Soundwave B24M en de opening van de 
Greenport, het eerste oplaadpunt voor de scheepvaart aan het Grevelingenmeer. Maar de 
meeste aandacht is en gaat natuurlijk naar de uitvoering van de herinrichting van de Markt en 
Oude Haven. 
 
Op sheets komen ook de andere hoogte- en aandachtspunten nog aan bod.  
In 2020 

• Corona (Covid-19)… 
• Afscheid van burgemeester Rabelink 
• Slinger van Foucault in de Grote Kerk 
• Tentoonstelling ‘Oorlog in Brouwershaven’ in de Grote Kerk 
• Uitbreiding (zomer)terrassen Brouwershaven 
• Behoud basisschool ‘De Schoener’ 
• Bezoek burgemeester Jack van der Hoek 
• Aandacht voor eenzaamheid i.s.m. SMWO (opstart ‘t Brouwsel) 
• Herinrichting en realisatie parkeerterreinen (IJsbaan, Nieuwe Jachthaven en 

Nieuwstraat) 
 
In 2021 heeft de Stadsraad zich beziggehouden met 

• Voorbereiden structureel bestuurlijk overleg met WSV-OVB 
• Herdenkingspalen Watersnoodramp 
• Rondgang openbare ruimte i.v.m. vervangen afvalbakken, banken en groenonderhoud 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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• Rondgang speeltuinen de Lelie, Roos en Wethouder Dekkerstraat 
•  Brief WSV i.s.m. OVB en de Stadsraad i.v.m. dieper uitbaggeren haven 
• Buitenverlichting Grote Kerk 
• Reactie naar gemeente i.v.m. asfalteerwerkzaamheden parkeerterreinen Nieuwe 

Jachthaven en groenonderhoud algemeen en op de stadswallen 
• Teamdag en scholing bestuur Stadsraad 
• ‘Tafelen’ in het Tonnenmagazijn 
• Stadspraet (eenmalig) 
• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): herziening van de statuten op basis 

van het Convenant Stads-, Dorps-, en Wijkraden gemeente Schouwen-Duiveland 
(2020) 

• Vuurwerkoverlast – brief Gemeente Schouwen-Duiveland. Gekozen voor niet afsteken 
bij of in kwetsbare gebieden.  

 
De Stadsraad is nu nog bezig met een aantal lopende en verwachte onderwerpen, zoals 
 

• Stadsvisie Brouwershaven 
• Herinrichting Markt en Oude Haven  
• Werkzaamheden Oude haven en Nieuwe Jachthaven 
• Speeltuinen De Lelie, Roos en Wethouder Dekkerstraat 
• Beweegtuin (project afscheid Hans Roth) 
• Haalbaarheidsonderzoek Grote Kerk i.s.m. de Kerkenraad, Beheerstichting Grote Kerk, 

OVB en gemeente Schouwen-Duiveland 
• Herdenkingspalen Watersnood 
• Kernprofiel Brouwershaven 
• Erfgoed verhaallijnen 
• Volgende tentoonstelling in de Grote Kerk 
• ‘t Brouwsel 
• Reanimatiecursus 

 
Hanno stipt nog aan de continue aandacht die er gegeven wordt aan het verbeteren van het 
groenonderhoud. De stad ligt er gewoon niet altijd netjes bij. Onkruid en wildgroei te over. Dit 
onderwerp wordt iedere stuurgroep bijeenkomst naar voren gebracht en Hanno spreekt de 
wens uit dat “de politiek” dit oppakt en oplost. 
 
Anneke de Oude vertelt hoever het nu staat met de realisatie van de beweegtuin. Zij heeft zich 
daar intensief mee bezig gehouden. De aanschaf van de toestellen is financieel gezekerd. Het 
eigendom gaat over naar de gemeente, die dan in de toekomst ook het onderhoud voor haar 
rekening neemt. Als locatie is gekozen voor het speeltuintje bij de Poortershof, een mooie 
rustige en zonnige plek. 
 
Corina Jansen roept de aanwezigen op om vooral nog te zoeken naar foto’s en attributen die te 
maken hebben met de garnalenvangst in Brouwershaven. (documenten, kistjes, manden, 
scheepmodellen, het maakt niet uit) Dit omdat zij bezig is met het samenstellen van een 
tentoonstelling over dit onderwerp in de zomer van 2022. 
 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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Het is wel duidelijk zo dat de Stadsraad erg actief gebleven is, ondanks de opgelegde 
beperkingen. 
 
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht en ligt, zoals altijd, ook nog eens ter inzage. Er zijn 
nogal wat ondersteunende subsidies verleend: 
 
De Stadsraad heeft in 2020 o.a. ondersteuning verleend aan: 

• Bijdrage Kerstboom overgemaakt naar de OVB  
• St. Brouwse Dag  
• Muziekvereniging Apollo 
• Kerstboomverbranding St. Brouwse Dag  
• SCEB onthulling kunstwerk “Soundwave B24M” 
• SCEB Slinger van Foucault 
• OVB bijdrage vlaggen 
• Website Brouwershaven.nu 
• ‘t Brouwsel 
• Telefoon Hulpkring 
• Tentoonstelling “Oorlog in Brouwershaven” 

 
De Stadsraad heeft in 2021 o.a. gelden besteed aan: 

• Bijdrage Kerstboom overgemaakt naar de OVB  
• Muziekvereniging Apollo 
• ‘t Brouwsel 
• Koersballen 
• Scholing 
• Stadspraet 
• Open Monumentendag Arm17 (SCEB) 
• Erfgoed atelier (SRB/SCEB)  
• Telefoon Hulpkring 

 
Het subsidiebeleid is duidelijk en staat ook als zodanig op de website. Om misverstanden en 
onduidelijkheid te voorkomen worden subsidieverzoeken alleen afgehandeld als ze volgens 
de regels en schriftelijk zijn ingediend. Het is niet ingewikkeld, maar alle uitgaven van de 
Stadsraad moeten wel verantwoord zijn. 
 
Vanuit de zaal wordt nog even teruggekoppeld naar het groenonderhoud. Inwoner Jack Vrij 
meldt dat het materiaal waarmee gewerkt wordt te groot en zwaar is. Daardoor ontstaat 
schade. Hanno bevestigt dat het echt anders moet.  
 
Hanno Canters, Henk Zielman en Peter van der Meide zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar. 
Onder applaus worden de heren herkozen. 
Nick van Vulpen heeft tot nu toe de garantiezetel vanuit de OVB bezet. Hij treedt terug uit het 
bestuur van de OVB. Maar stelt zich verkiesbaar voor een algemene zetel. Ook Nick krijgt 
applaus, zodat hij zich in ieder geval tot in 2023 lid van de Stadsraad mag noemen. De OVB zal 
zich nog beraden op de invulling van de vrijgekomen garantiezetel. 
 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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Hanno stapt over naar het volgende agendapunt en vertelt uitgebreid over aankleding en 
totstandkoming van het kernprofiel. Onder andere aan de hand van een sterkte-zwakte 
analyse.  
De sterke punten (de kansen)  moeten benut worden. Door een prima samenwerking tussen 
de gemeente (de initiator), Stadsraad, OVB en Zeeuwland is het gelukt om het kernprofiel op 
te stellen. Dit dient als input voor toekomstige ontwikkelingen bij zowel Zeeuwland als de 
gemeente. Doel is dat er op bescheiden schaal gebouwd kan worden op inbreidingslocaties. 
En natuurlijk met bouw die past binnen het historische karakter van de smalstad. 
 
Aansluitend krijgt Tom Stuij het woord om een oproep te doen. Nick van Vulpen en hij zijn op 
zoek naar een vrijwilliger/ster die de agenda op de website www.brouwershaven.nu wil 
bijhouden. Er gebeurt van alles, maar alleen de insiders weten het. Het zou toch mooi zijn als 
de agenda uitnodigt om eens een bezoek te brengen aan een vereniging of activiteit.  
Tom laat voorbeelden zien van hoe de agenda er uit kan zien. Naast de openbare 
vergaderingen van verenigingen, staat er ook op wanneer de kerkdiensten zijn, de 
voetbalsters trainen en welke wedstrijden er gespeeld worden. Dat bijvoorbeeld ook voor 
Apollo en Apollonia, de handboogschietverengingen, de visclub, de vrouwen van nu enz. enz. 
Het gaat dan wel om NIET commerciële boodschappen.  
De website krijgt nu al veel aandacht, maar Brouwershaven kan zich met een goede agenda 
nog beter presenteren. Ook richting nieuwe bewoners en gasten. 
Vrijwilligers worden verzocht om Tom of Nick even aan te spreken. Hoe e.e.a. op de site gezet 
wordt, wordt natuurlijk goed uitgelegd. Een leuke vrijwilligersbaan voor jong of oud.  
 
Bij afwezigheid van Dr. Leenhouts geeft Hanno een nadere toelichting over het onderwerp. 
Hanno vertelt dat er meer en meer geluiden zijn dat de verzekeraars, op termijn,  uit 
kostenoverwegingen van de apotheekhoudende huisartsen af willen en naar schaalvergroting 
streven om de winsten te doen toenemen. De Stadsraad uit haar zorg over het sluiten van 
apotheken bij apotheekhoudende huisartsen op het eiland. Hoewel er momenteel nog geen 
sprake is van sluiting, is het een landelijke tendens die zij graag wil voorkomen. Het wegvallen 
van zo’n functie zal ongetwijfeld een verarming van het verzorgings- en voorzieningenniveau 
betekenen. De Stadsraad heeft de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) 
aangeschreven en hen gevraagd hier landelijk aandacht voor te vragen/ actie op te 
ondernemen. De Stadsraad heeft, tijdens de jaarlijkse vergadering van de stads-, dorps- en 
wijkraden van Schouwen-Duiveland de andere raden opgeroepen om in contact hierover te 
treden met hun plaatselijke huisarts(en).  

De gemeente heeft in die bijeenkomst toegezegd dat ze aandacht zal (blijven) vragen bij de 
huisartsen en huisartsenkoepel. Tevens zal er binnen de P10 (samenwerkingsverband 
grootste plattelandsgemeenten in Nederland) aandacht hiervoor gevraagd worden.  

Al met al er is er nu nog geen paniek bij De Waag, maar het onderwerp is en blijft actueel. 
Eventueel zal hierover nog informatie gedeeld worden in ’t Brouwsel of op een vergadering. 

Zoals verwacht reageert de zaal met ondersteuning van de huidige huisartsen in hun streven 
de apotheek te behouden. Ook krijgen de artsen en medewerkers een compliment vanuit de 
zaal (en natuurlijk ook van de Stadsraad!). Dit punt wordt ter borging meegenomen om 
verder onder de aandacht te brengen van de politiek en het college van B&W  

 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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Nienke Dekkers-Bijlsma begint haar presentatie met de opmerking dat ze een deelauto voor 
de deur heeft geparkeerd en straks best bereid is om de app en het gebruik toe te lichten in de 
auto. Vervolgens somt ze de voordelen op van het gebruik van de deelauto: geen kosten als er 
niet gereden wordt, geen onderhoud, geen schoonmaak, geen verzekeringen enz. 

Een deelauto gebruik je als je hem nodig hebt. 

Natuurlijk kost het wel wat, maar beduidend minder dan een eigen auto. 

De SDMZ rekent € 0,20 per km (vaste prijs) en daarnaast een bedrag per uur, variërend van € 
0,65 tot € 5,00. Dit al naar gelang het tijdstip van gebruik. Zo is het ‘s-avonds en ’s-nachts veel 
voordeliger dan overdag. Ook zijn er abonnementen te koop, waardoor het gebruik nog 
voordeliger wordt. Zeker als vervanger van het openbaar vervoer biedt een deelauto het grote 
voordeel dat zij altijd te reserveren is. 

In Brouwershaven staat nu één deelauto, die naast de vaste gebruiker Zeeuwland, 
beschikbaar is op vrijdag, zaterdag en zondag. Ook in de avond en nacht is te auto t e boeken. 

Op de app is precies te zien of en wanneer de auto gereserveerd kan worden. Eenmaal 
gereserveerd staat de auto dan ook klaar voor de gebruiker. 

Jammer genoeg wordt de auto niet zo veel gebruikt en Nienke vraagt de zaal of dat wellicht 
kan veranderen. 

Vanuit de zaal wordt geopperd dat de deelauto (nog) niet echt bekend is. Het zou wellicht 
beter zijn als er flyers en folders verspreid worden. Ook dat er bij de winkeliers een folder 
klaarligt voor de toeristen. Zeker ook bezoekende watersporters zouden de auto misschien 
kunnen gebruiken. Nienke neemt dit voorstel mee en gaat het zeker uitwerken en voorleggen 
bij de SDMZ. Terugkoppelen doet ze via Tom, die al vaker bij de deelauto betrokken is 
geweest. 

 

Tot slot tovert Hanno nog een sheet tevoorschijn van de hulpkring en daarmee bedankt hij 
ook gelijk, namens alle aanwezigen, de vrijwilligers die zich inzetten om Brouwershaven een 
prima woonplaats te laten zijn en blijven. 

 

In de rondvraag wordt, na ideeën vanuit verschillende kanten, geconcludeerd dat de 
bewegwijzering naar de grote parkeerplaatsen alle aandacht behoeft en dat wellicht een 
opmerking dat het GRATIS parkeren is, het gebruik voor de toerist (free parking) 
aantrekkelijker maakt. 

Geopperd wordt een parkeerterrein aan te leggen o op het grasveld bij de Grote Kerk. Naast 
een probleem met het grondeigendom heeft dit nu niet de prioriteit. De voorkeur voor 
parkeren is op de parkeerterreinen aan het Slingerbos (centrum) en de Nieuwe Jachthaven en 
daar zal de nieuwe bebording naar verwijzen.   

Er is ook een opmerking over het parkeren van campers in het centrum van Brouwershaven. 
Verwacht wordt dat dit veel minder zal worden nu het aantal parkeerplaatsen op die plekken 
drastisch verminderd wordt en de Markt een blauwe zone wordt. Vanuit de zaal wordt 

http://www.brouwershaven.nu/
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aangegeven dat bezitters van campers vaak denken dat ze hun voertuig “in het centrum” 
veiliger parkeren dan op een parkeerplaats. Maar die regel gaat (gelukkig) voor 
Brouwershaven niet op.  

 

Hanno concludeert dat het een mooie en vruchtbare bijeenkomst is geweest. Over en weer is 
informatie uitgewisseld. Speciaal worden bedankt Joyce de Haan, het raadslid van Leefbaar 
Schouwen-Duiveland, die Brouwershaven gaat verlaten en zich altijd voor onze smalstad 
heeft ingezet. Corina Jansen wegens haar organisatorische inzet voor de 
erfgoedtentoonstellingen en Eric Caspers als “onze” ambtenaar ( achter de schermen) op het 
gemeentehuis. Bloemen worden overhandigd. . Daarnaast bedankt Hanno Sabine Nouwens 
voor haar inzet en ondersteuning en onze wethouder en kernbestuurder, Jacqueline van Burg.  

Tot slot duikt Hanno nog een aantal “flesjes” op die gegeven worden aan Jaccolies, Johan, 
Marjan en Maurice die vanavond Carla en Kees Krijger op uitmuntende wijze hebben 
vervangen. Zij hebben er voor gezorgd dat de vergadering doorgang kon vinden. 

 

En dat was de jaarvergadering van 2022. . Hanno bedankt alle aanwezigen voor hun komst, 
interesse en inbreng. 

 

Tijd voor de nazit in de foyer van het Tonnenmagazijn waarbij aan de aanwezigen een hapje 
en drankje wordt aangeboden. 
 
De nieuwjaarsreceptie staat gepland voor 14 januari 2022, aanvang 19.00 uur. Iedereen is 
welkom. 
 

http://www.brouwershaven.nu/
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