Stichting Stadsraad Brouwershaven

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 20 december 2021
Digitaal via Teams
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren,
Henk Zielman, Nick van Vulpen en Tom Stuij.
Gast:
Afwezig:
Hanno opent de bijeenkomst om 19:30. De leden zijn allen aanwezig. Het is de laatste
vergadering van dit jaar, digitaal, maar daarom niet minder belangrijk en er komen veel
onderwerpen aan de orde.
In de Stuurgroep is de voortgang van het vaststellen van het Groenplan voor het Slingerbos
aan de orde geweest. Kees Okkers was daartoe aangeschoven. Henk meldt dat er is
afgesproken dat Hanno en hij in januari ter plekke nog een ronde doen om met Kees de
bijzonderheden en wellicht eerder opgekomen plannen en ideeën, te delen.
Fijn dat Kees zo voortvarend tewerk gaat.
De voorziene locatie van de Beweegtuin is weer gewijzigd. Anneke geeft aan dat er overleg
is geweest met de gemeente en dat de toestellen het mooist geplaats kunnen worden aan
een rostoelvriendelijk wandelpad. De plek die nu voorgesteld wordt ligt redelijk centraal op
een vlak gedeelte van de tuin van de Poortershof. Onduidelijk is in hoeverre de bewoners
betrokken zijn bij de te nemen locatiebeslissing. Anneke zal daartoe contact zoeken met Lia
Botbijl, bewoonster ter plekke, om de plek te bespreken. Lia is betrokken bij de
bewonersorganisatie van de Poortershof. Beter nu even afstemmen dan dat er later kosten
gemaakt moeten worden om de locatie weer aan te passen. In Brouwershaven doen we het
liever in één keer goed volgens Hanno.
Henk vertelt dat hij in contact is gekomen met een actieve bewoner van onze Smalstad. De
leden kijken even mee op social media en zien inderdaad dat de betrokken inwoner over
een frisse creatieve geest zou moeten beschikken. De leden reageren positief op het
voorstel van Henk dat hij de betrokken persoon eens benadert om te interesseren voor een
plek in de Stadsraad. Henk pakt dit op.
Hanno en Henk doen verslag van de laatste Stuurgroepvergadering. Natuurlijk ging het in
hoofdzaak over de lopende renovaties. De ontstane vertragingen bij de werkzaamheden
aan de Markt blijken inderdaad te komen door een onjuiste afstemming met Enduris/DNWG
en Evides. Die partijen stellen nu alles in het werk om zo snel mogelijk “hun”
werkzaamheden uit te voeren. Lindeloof werkt daar zoveel als mogelijk omheen om de
vertraging tot een minimum te beperken.
Het idee om de boogjes van de muziektent wat verdiept dicht te metselen en contrasterend
te stucken, blijkt niet acceptabel voor de monumentencommissie. Als alternatief is nu
afgesproken dat de boogjes nu worden dichtgemaakt met vuilwerend gaaswerk. Ook is
toegezegd dat de muziektent van een nieuw zinken roefdak wordt voorzien. Dit schijnt
noodzakelijk i.v.m. de levensduur van het huidige dak.
De bebording wordt ook door Lindeloof opgepakt.
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De parkeerplaats aan de Nieuwstraat is bijna klaar, inmiddels is ook de beplanting
aangebracht.
Ook bij de werkzaamheden aan de haven is wat vertraging ontstaan, maar nog niet
dusdanig dat de opleverdatum in gevaar komt.
Het door Jan Harman van den Hamer aangedragen plan voor de “Watersnoodpaaltjes’
wordt opgepakt door de gemeente en het Watersnoodmuseum. Er is zelfs al een bedrijf
gekozen dat de paaltjes gaat maken. Definitieve uitvoering van de werkzaamheden ligt
onder regie van het Watersnoodmuseum, maar wordt voor Brouwershaven gevolgd in de
stuurgroep.
Verder is in de stuurgroep nog besproken dat het havenhoofd rondom de brug in 2022
opgeknapt gaat worden. Ook is er een eerste plan gelanceerd om de loswal in de toekomst
te verlengen om meer ruimte te geven aan de beroepsvisserij en aan de recreatievaart. Of
dit prille plan doorgaat is nog niet zeker.
Vanuit de SCEB is niet veel te melden. De plannen inzake de verhaallijnen lopen gewoon
door. Om de vaste lasten te kunnen voldoen wordt er, zoals voorzien en beschikbaar, een
bedrag van € 2500 uit het stadsvisie middelen vrijgemaakt.
Hanno, Henk en Peter zijn weer aangeschoven aan het nu structurele overleg tussen
Stadsraad, WSV en OVB. Van de zijde van de watersportvereniging is Myrka van WezelWisniewski aangeschoven als vervanger van Cees van der Most, die teruggetreden is als
bestuurslid.
Naast de zaken rondom de havenrenovatie is het plan neergelegd door de WSV om het
door de vereniging geplande openingsfeest van de haven, op 14 mei 2022, uit te breiden
naar een totaalfeest, waarbij ook de opening van de Markt wordt gevierd. Dit dan i.s.m. de
Stadsraad en de OVB.
De Stadsraad staat zeker positief tegenover het idee en de datum wordt in ieder geval
alvast genoteerd.
Anneke meldt dat vanuit de gemeente de jaarlijkse subsidie voor de Kerstboom is
ontvangen. Zoals altijd wordt het ontvangen bedrag één op één overgeschreven naar de
OVB. Het is trouwens wel erg leuk dat zelfs in de huidige “modderpoel” nog ruimte blijkt
voor kerstverlichting. Met recht een lichtpuntje.
In vervolg hierop meldt Nick dat er dit jaar geen kerstboomverbranding wordt
georganiseerd. Heel begrijpelijk. Wel heeft Nick aan de gemeente gevraagd dan een extra
aangekondigde ophaalronde voor de kerstbomen te organiseren. Dit om te voorkomen dat
kerstbomen gaan “zwerven” en het voor de bewoners moeilijk wordt van hun boom af te
komen. Hij heeft nog geen reactie vanuit Zierikzee mogen ontvangen.
Vanuit de gemeente heeft de Stadsraad een concept van de nieuwe statuten mogen
ontvangen. Henk en Tom hebben deze gelezen en wat opmerkingen gemaakt voor
aanpassingen. De Stadsraad gaat akkoord dat Peter de genoemde punten onder aandacht
van de gemeente brengt.
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

Stichting Stadsraad Brouwershaven

Inzake het vervolg voor de aanpassingen aan het groen rondom de Wethouder den
Dekkerstraat zal een oproep worden gedaan aan de bewoners om begin februari te
verzamelen. Tom neemt dit op in ’t Brouwsel, de uitgave van eind januari. Tevoren zullen
Henk en Hanno ter plekke nog even de mogelijkheden nalopen met Kees Okkers.
De al jaren terugkerende roep om te komen tot het oprichten van een OOP (Ouderen
Ontmoetings Punt) is weer actueel. De Stadsraad besluit om dit punt op de actielijst te
houden totdat duidelijk is hoe de nu lopende herinrichting van Haven en Markt is verlopen.
Dan is er beter zicht op wat de (on)mogelijkheden zijn.
Het is vroeg, maar volgens de schema’s van de afgelopen jaren zou de jaarvergadering op
16 november 2022 plaatsvinden. In overleg besluit de Stadsraad deze te vervoegen naar 12
oktober 2022. Dat maakt de kans op welslagen groter, dit gezien de ervaring van de
afgelopen twee “Covid-jaren”. Peter controleert of het Tonnenmagazijn dan beschikbaar is.
Het normale vergaderschema (laatste maandag van de maand) blijft gehandhaafd.
Dan is het alweer tijd voor de rondvraag:
Nick stelt de vraag of het bekend is welke regels of voorwaarden er zijn voor het plaatsen
van een herdenkingsboom. Het is bekend dat de gemeente een 100-jarige een boom
aanbiedt, maar hoe wordt de plek bepaald? Ook verschijnen er meer en meer bomen ter
gelegenheid van andere personen. Hoe zit dit? Niemand weet het antwoord, dus wordt
Peter verzocht een eerste navraag te doen bij de gemeente. Al naar gelang het antwoord
zal de Stadsraad zich daar dan over buigen, want er moet natuurlijk wel draagvlak zijn voor
zo’n plaatsing van zulke bomen op een locatie.
Hanno stelt voor een attentie te sturen aan de medewerkers van “De Waag”, die weer een
zwaar jaar achter de rug hebben in hun streven om de gezondheid van de stadsgenoten op
peil te houden. Een prima plan volgens de aanwezigen en Nick wordt verzocht dit te
regelen.
Daarnaast is er natuurlijk de aangekondigde nieuwjaarsreceptie van 14 januari 2022. Die
gaat niet door. De Stadsraad gaat ervan uit dat iedereen dat wel zal begrijpen. Hanno zal
ook nog afstemmen met de OVB.

Dan wordt de vergadering door Hanno gesloten onder dankzegging aan de deelnemers.
Iedereen wenst iedereen prettige feestdagen en natuurlijk wordt de wens uitgesproken dat
we elkaar op maandag 31 januari 2022 in goede gezondheid (digitaal) kunnen ontmoeten
voor de volgende vergadering.
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