Stichting Stadsraad Brouwershaven

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 november 2021
Digitaal via Teams
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren,
Nick van Vulpen en Tom Stuij.
Gast: Jolanda Bruin en Kees Okkers, Heleen Vis, Peter van der Sluijs
Afwezig: Henk Zielman,
Hanno opent de bijeenkomst om 19:30. Er zijn deze vergadering een aantal gasten
genodigd, die bij de betreffende agendapunten zullen inbellen. Henk is afwezig.
Gelijk worden Jolanda Bruin en Henk Okkers van de gemeente Schouwen-Duiveland
welkom geheten. In het voorstelrondje wordt duidelijk dat Jolanda werkt voor “Openbare
Werken”, waar ook de speeltuinen onder vallen. Kees Okkers is nieuw bij de gemeente,.
Sinds 1 juni werkt hij voor “Groen, Spelen en de sportvelden”.
Jolanda en Kees hebben zich gebogen over de voorstellen vanuit de bewoners en de
Stadsraad. Doel is leuke informatieve speelplekken te creëren die tegemoetkomen aan de
wensen. Daar zijn wat plannen uit voort gekomen.
De huidige kleine speelplaats aan de Roos gaat vervallen. Deze wordt gedeeltelijk gevuld
met groen en er komen wat extra parkeerplaatsen. Dit conform het wensenpakket.
De speelplaats aan de Lelie blijft bestaan. Deze is nog in goede conditie en wordt ook nog
gebruikt door overwegend kleinere kinderen.
Het “schip” aan de Wethouder Dekkerstraat was in slechte staat en is reeds door de
gemeente weggehaald. De overwoekerde jeu de boule baan zal ook verdwijnen.
Daarvoor in de plaats wordt er een nieuwe groene speelplek ingericht in de groenstrook
tussen de huizen van De Lelie en De Roos. Uitdagende houten speeltoestellen, die zover
uit elkaar liggen dat er een soort “traject” ontstaat en dat verschillende leeftijdsgroepen
naast elkaar uitgedaagd worden
Het geheel sluit aan bij de wensen vanuit de bewoners en de Stadsraad kan zich daar ook
in vinden. De gemeente gaat nu het project opstarten en delen t.z.t. de werkplanning.
De vrijkomende ruimte van het schip wordt door Kees ingevuld met een groenplan. Hoe het
precies ingevuld gaat worden, fruitbomen?, plukstruiken?, is nog niet duidelijk. De
Stadsraad stelt voor om het groenplan samen met de bewoners op te stellen., In verband
met het plantseizoen met het wel vóór maart 2022 bekend zijn. De Stadsraad stelt voor om
in de komende uitgave van ‘t Brouwsel de bewoners op te roepen voor overleg ter plekke.
Kees is er dan ook bij om zijn plannen toe te lichten en de opmerkingen gelijk te horen.
Inzake de Redoutes / Slingerbos meldt Kees dat een ecologisch onderzoek heeft
plaatsgevonden. Op basis daarvan kan er een nieuw groenplan gemaakt worden.
Hanno benadrukt dat de Stadsraad dat groenplan graag besproken ziet worden in de
Stuurgroep en dat er overleg is met de bewoners. Hanno zal vragen aan Sabine om het
groenplan te agenderen in de Stuurgroep.
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Jolanda en Kees worden hartelijk bedankt voor hun meedenken en doen en de leuke
presentatie.
Op 2 november is er de jaarlijkse bijeenkomst geweest van wijk-, dorps- en stadsraden van
Schouwen-Duiveland. De Stadsraad heeft kennisgenomen van het verslag. Er is uitvoerig in
opgenomen dat de Stadsraad aandacht vraagt voor de problematiek rondom het
toekomstige behoud van de apotheekhoudende huisartsen op het eiland.
Hanno meldt vernomen te hebben dat er in de begroting voor 2023 een bedrag van €
150.000 is opgenomen om het strandje van Brouwershaven van faciliteiten te voorzien. De
lang gewenste toiletvoorziening wordt dus gerealiseerd. De Stadsraad is erg blij met dit
besluit, dat de aantrekkelijkheid van het strandje voor bewoners en toeristen zeker zal
vergroten.
Hanno is geïnformeerd dat de herhalingscursussen van “Hart Veilig” voorlopig zijn
uitgesteld tot en met volgend jaar maart.
Heleen Vis neemt deel aan de vergadering en Hanno heet haar van harte welkom. Er volgt
een voorstelrondje. Heleen Vis is de nieuwe beleidsmedewerker voor de stads-dorps en
wijkraden. Ze is eind augustus begonnen bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Tot haar
spijt heeft ze Brouwershaven nog niet bezocht maar Corina Jansen heeft haar wel al een
rondleiding beloofd. Ze heeft eerder gewerkt bij de gemeente Sluis.
Haar opdracht is de betrokkenheid te borgen nu er zaken gaan veranderen rondom de
dorpshuizen.
Voor de Stadsraad blijft Corina Jansen het dagelijks aanspreekpunt. Heleen behandelt
vragen over het beleid of gemeenschappelijke zaken.
Peter ziet zijn kans schoon en attendeert Heleen op de UBO-regels die, via de Kamer van
Koophandel, worden neergelegd bij de raden. Kan de gemeente dat niet coördineren en de
afwerking ondersteunen. Hanno vult aan dat dat zeker zou passen binnen de nieuw
getekende overeenkomst tussen gemeente en Stadsraad.
Heleen pakt dit op en gaat kijken of en zo ja, in welke vorm ondersteuning mogelijk is.
Hanno bedankt Heleen uitvoerig. De reguliere agenda wordt weer opgepakt.
Het is fijn dat de jaarvergadering toch nog door kon gaan. Minder bezoekers dan normaal,
maar over het totaal mag de Stadsraad zeker tevreden zijn. Het verslag zal op de website
geplaatst worden, zodat alle bewoners het kunnen lezen..
Hanno meldt dat hij inzake de “watersnoodpaaltjes” de mededeling heeft ontvangen dat het
watersnoodmuseum dit idee verder uitwerkt. Het idee is ook bekend bij de gemeente. De
Stadsraad zal het verloop volgen en zo nodig ondersteunen. Fijn dat dit lokale initiatief van
Jan Harman van den Hamer weer een stapje verder gekomen is richting realisatie.
Het voorstel van Hans Kik in de jaarvergadering om bij de bebording richting de
parkeerplaatsen de nadruk te leggen op “Gratis Parkeren” wordt door Hanno ingebracht in
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de Stuurgroep. Er zullen twee routes komen a. Parkeren Centrum en b. Parkeren
Jachthaven.
Inmiddels is Peter van der Sluijs toegelaten. Een bekende bewoner, die hartelijk welkom
wordt geheten. Peter heeft al stukken aangeleverd voor zijn plannen met betrekking tot de
verbouw en bouw van een praktijkruimte en een woning aan de Nieuwstad / Noordwal.
Verder geeft hij nog een toelichting op de historie en zijn eigen fysieke situatie.
De Stadsraad kent de plannen en heeft al eerder geconstateerd dat deze vallen binnen
zowel de stadsvisie als het eerder opgestelde “kernprofiel” van Brouwershaven.
Desgevraagd zal zij de gemeente dan ook adviseren positief te reageren op de plannen van
Peter. Wel natuurlijk met de, ook door Peter onderschreven gedachte, dat de plannen en de
uitwerking moet passen binnen het historisch karakter en aangezicht van Brouwershaven.
Geen detonerende nieuwbouw. Een nieuw project moet opgaan tussen de andere
bebouwing. Peter verlaat de vergadering.
Inzake de renovatie van de haven kan Hanno melden dat het steiger in de Oude Haven van
een houten dek wordt voorzien. In de Jachthaven wordt het een kunststof dek.
Vanuit de Stuurgroep kan Hanno melden dat DNWG ietwat verlaat is begonnen met de
werkzaamheden. Dit kan vertragend werken op het totaal, maar aannemer Lindeloof
onderzoekt nu of er wat zaken in de tijd gewisseld kunnen worden om toch op schema te
blijven.
De teksten op de “sluitsteen” van de Tram en op de ondersokkel van Cats, zijn inmiddels
bekend. De twee teksten worden in een gelijke letter uitgevoerd.
Na uitgebreid overleg is besloten dat de boogjes van de muziektent dicht zullen worden
gemaakt. De Stadsraad heeft voorgesteld om, iets naar binnen vallend, ze dicht te
metselen, maar dit loopt via de monumenten-welstandscommissie. Dit om ophoping van vuil
onder de muziektent te voorkomen.
Er is weer een rondje “zitmeubilair” gemaakt. Kapotte banken zullen gerepareerd of
vervangen worden. De zitbanken op de Markt worden langer dan op tekening voorzien,
maar behouden wel hun historische uitstraling. Een langere bank is meer uitnodigend.
Er worden vragen gesteld bij de duur van de werkzaamheden om een parkeerterrein aan de
Nieuwstraat te realiseren. Dit parkeerterrein zou al vóor de werkzaamheden aan de Markt
klaar zijn, maar dat is nog steeds niet zo.
Alhoewel nu niet meer in gebruik zal de verankering voor een kerstboom in de nieuwe Markt
worden opgenomen. Een grote kerstboom kan dan ook in de toekomst zonder problemen
worden geplaatst.
De vuilcontainer van de Poortershof blijft vooralsnog op de huidige plek. Er kan simpelweg
geen betere plek worden gevonden. Het gebruik wordt gemonitord door de gemeente.
Op de actielijst wordt de plaatsing van een OOP (Ouderen Ontmoetings Punt) toegevoegd.
Anneke praat de Stadsraad bij over de beweegtuin. In discussie blijkt de voorgenomen
plaatsing binnen het huidige speeltuintje voor kleine kinderen, toch niet ideaal. Het is beter
als de nieuwe beweegtoestellen hun eigen plek krijgen in de tuin van de Poortershof.
Anneke zal dit zo communiceren richting gemeente.
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Nick meldt dat het bestuur van de Brouwse Dag “op stoom” komt. Lindeloof werkt prima
mee om te kijken hoe de Brouwse Dag tot een succes te maken op een nieuwe Markt.
Tom meldt dat er weer een nieuwe seizoen Brouwsel aan komt en dat hij bij de realisatie
nauw contact met Hanno zal houden. Dit om vertragingen te voorkomen.
Er is een ingekomen brief over het verkeer in de Poortdijkstraat. Daar is het nu drukker door
de werkzaamheden in het centrum en er wordt ook nog regelmatig te hard gereden. Tom
merkt op dat ook de Poortdijkstraat een 30km zone is, zoals de hele kern van
Brouwershaven. Te snel rijden is dus een overtreding. In het voorjaar zal de Poortdijkstraat,
zoals eerder met de bewoners afgesproken, zelfs alleen toegankelijk worden voor bewoners
en bezoekers. De briefschrijver zal in deze trant antwoord krijgen.
Nick meldt het overlijden van Hennie Theijse, gewaardeerd oud-lid van de Stadsraad.
Hanno zal namens de Stadsraad een advertentie laten plaatsen in de Wereldregio.

Dan wordt de vergadering, die tot 22:00 uur geduurd heeft, door Hanno gesloten onder
dankzegging aan de deelnemers. Op 22 december is de laatste reguliere vergadering van
2021 voorzien.
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