Stichting Stadsraad Brouwershaven

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 31 januari 2022
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven
Aanwezig: Hanno Canters, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren,
Nick van Vulpen en Tom Stuij.
Gast: Patrick Elfrink
Afwezig: Henk Zielman
Hanno opent de bijeenkomst om 19:30. Sonja heeft Covid en is in quarantaine en daardoor
digitaal aanwezig. Om kennis te maken met de Stadsraad is Titus Appel uitgenodigd, maar
hij is niet aanwezig. Peter heeft een mail gestuurd met de uitnodiging, maar ook geen
reactie ontvangen. Wellicht toch een miscommunicatie.
Deze vergadering heeft een wat kortere agenda, en geeft dan ook wat tijd voor extra
onderwerpen wellicht. Patrick zal later arriveren en dan ook genieten van de appeltaart die
bij de koffie wordt geserveerd.
Allereerst geeft Hanno aan dat de brief van Petra van der Weele, over het rijgedrag van
automobilisten in de Poortdijkstraat, door hem is besproken in de stuurgroep en
doorgespeeld aan de gemeente. De gemeente heeft ook inzicht in het verkeer ter plekke en
is de instantie om zo nodig actie te ondernemen. Peter zal de briefschrijfster
overeenkomstig informeren.
Van de gemeente (de burgemeester) is bericht ontvangen hoe de procedure is rondom het
plaatsen van een gedenkboom. Er is gene beleid, maar er is wel aangegeven dat
Brouwershaven één van de zes plekken op het eiland is waar gedenkbomen geplant
kunnen worden. Er zijn twee soorten: a. de gedenkboom voor een 100-jarige die door de
gemeente wordt aangeboden en b. een algemene gedenkboom die door eenieder kan
worden aangevraagd.
Uit het bericht van de gemeente blijkt dat er eerst op de redoutes ( Slingervbos) zou worden
gepland, maar daar is het te nat. Hierdoor is men later overgestapt op het planten van de
bomen bij de Grote Kerk.
Het steekt de Stadsraad dat er geen overleg met de inwoners is geweest over a. of we wel
gedenkbomen willen binnen de kern en b. welke locatie dan het meest wenselijk is.
Een gedenkboom staat er zeker heel lang en als er steeds meer bijkomen wordt het een
bos. En nu juist bij de Grote Kerk is dat niet de bedoeling. Het magnifieke aanzicht van de
kerk vanuit de polder is uniek en dat “vergezicht”: moet behouden worden. Dat is ook zo
bevestigd in Stadsvisie en in het onderzoek naar herontwikkeling van de locatie.
De Stadsraad wil graag met de gemeente in overleg over hoe nu verder. Hanno zal dit punt
inbrengen in het stuurgroep overleg met de gemeente.

Patrick Elfrink is gearriveerd en na een voorstelronde, verteld hij de Stadsraad wat het
Vitale Kern project omhelst. In Tholen loopt het project al en het is nu aan Patrick om dit ook
binnen onze gemeente uit te rollen. In basis gaat het er om dat er verbinding gevonden
wordt tussen alle stakeholders rondom de leefbaarheid in de kern We moeten dan denken
aan de huisartsen, de fysio, de verenigingen, de kerken en natuurlijk de inwoners.
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Zijn plan is alle partijen te benaderen en dan te vragen om bijeen te komen en zitting te
nemen in een stuurgroep.
Ervaring is dat er dan ook nieuwe activiteiten worden opgestart. Bijvoorbeeld een cursus
verdedigingssport voor jongeren of een regelmatige wandelgroep onder leiding van een
deskundige.
Bij alle activiteiten is het belangrijk dat ze ook bijdragen aan het verbeteren van de sociale
contacten. Zodoende ook meehelpen de eenzaamheid te bestrijden.
Patrick zal het project twee jaar kunnen begeleiden en de Provincie heeft middelen ter
beschikking gesteld om te helpen activiteiten te organiseren. Na twee jaar zouden de
activiteiten zelfstandig verder moeten kunnen.
De Stadsraad ondersteunt dit initiatief, dat is wel duidelijk. Zodra Patrick de brede
startbijeenkomst gaat uitschrijven wordt de Stadsraad uitgenodigd.
Hanno bedankt Patrick voor de heldere uiteenzetting en wenst hem, namens alle leden van
de Stadsraad, veel succes. Patrick verlaat de vergadering.
Hanno meldt dat de nieuwe directeur van de SESD, Ruurt van der Wel, zich graag wil
voorstellen als eilandmarketeer en de plannen van de SESD ( Stichting Eilandmarketing
Schouwen-Duiveland) toelichten. Het lijkt een goede zaak om dat dan samen met de OVB
te doen. Scheelt weer tijden dan is ook gelijk iedereen op de hoogte. Hanno koppelt dit zo
terug naar Ruurt en Debby (OVB).
Op 21 februari is er weer een Werkatelier over de Erfgoedroutes. De Stadsraad blijft dit
traject begeleide. Naar verluid is de tijdens het eerste atelier opgehaalde informatie
omgezet in sprankelende ideeën en een mooie presentatie. De leden zijn nieuwsgierig wat
er gepresenteerd gaat worden. Het is wenselijk dat we er allemaal aanwezig zijn.
OVB en WV Brouwershaven spannen zich in om 14 mei op feestelijke wijze de Markt en de
Jachthaven te openen. De Stadsraad steunt dit initiatief, maar is geen organiserende partij.
De watersportvereniging heeft veel organisatie-ervaring en -talent in huis, zodat er een leuk
evenement verwacht mag worden. Wellicht kunnen de Brouwenaren via ’t Brouwsel alvast
geïnformeerd worden over deze gebeurtenis.
De Statuten van de Stadsraad zijn aangepast aan de nieuwste wettelijke eisen (WBTR).
Hanno en Henk hebben de stukken bij de notaris ondertekend. In de statuten is opgenomen
dat, vanaf heden, de notulen daadwerkelijk goedgekeurd en ondertekend worden. Om dat
in te bedden zal dit voortaan als vast agendapunt worden opgenomen. Verder is het zaak
dat er t.z.t. een reglement van orde wordt opgesteld en dat het opvolgingsschema duidelijk
is. Beide zaken zullen op de actielijst worden bijgeschreven,
Afgelopen weekend is de eerste ’t Brouwsel van dit jaar verspreid door de leden van de
Stadsraad en de reacties waren direct weer positief. Eind maart komt de tweede editie uit.
Wellicht kunnen er dan iets verteld worden over de dan uitgevoerde schouw van het groen
met Kees Okker, over het erfgoedatelier of een vooraankondiging van de Brouwse Dag.
De actielijst wordt bijgewerkt. De administratie rondom UBO is nog niet afgerond. De
jaarrekening wordt in februari verwacht. De Schouw vindt plaats op 3 februari. Het OOP
wordt later opgepakt.
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Peter meldt de vraag te hebben ontvangen of er behoefte is aan een SMWOmiddagbijeenkomst. De Stadsraad lijkt het, op basis van opgedane ervaringen, het beste
een bijeenkomst te combineren met een bestaande activiteit in het Tonnenmagazijn en/of
dat het SMWO dit afstemt met de beheerder van het Tonnenmagazijn. Ook al zijn dan niet
alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Maar het SMWO wil graag iets aparts organiseren.
Natuurlijk mag dat en de Stadsraad zal het zo mogelijk ondersteunen. Maar de Stsdraad
verwacht niet dat het een groot succes wordt. De inwoners zijn niet zomaar te bewegen om
op een middag naar het Tonnenmagazijn te komen. Zeker de jongeren en werkenden zullen
het laten afweten.
Peter zal dit terugkoppelen.
In de rondvraag geeft Tom nog mee dat hij nu begrepen heeft dat het nieuwe containerpark
aan de Haven Noordzijde “ingepakt” gaat worden met een wel 20cm breed plantsoen. Dat is
natuurlijk niet in staat de containers aan het oog te onttrekken. Temeer daar de door hem
aangesproken medewerker aangaf dat er beplant gaat worden met laagblijvende struiken.
Hanno zal dit aankaarten in het stuurgroepoverleg met de gemeente, want er is inderdaad
beloofd dat de containers uit het zicht zouden blijven. Dit is, volgens Hanno, vastgelegd in
het DO.

Dan wordt de vergadering door Hanno gesloten onder dankzegging aan de deelnemers.
Het is bijna 22 uur en dan moet het Tonnenmagazijn sluiten vanwege de Covidmaatregelen. Gelukkig staat er al een versnapering klaar. Volgende bijeenkomst is er
hopelijk wat meer tijd om bij te praten. Volgende vergadering staat gepland voor maandag
28 februari 2022.
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