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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op dinsdag 1 

maart           2022 In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 

 

Aanwezig: Hanno Canters, Anneke de Oude, Nick van Vulpen en Sonja van Tooren. 

Afwezig met kennisgeving: Henk Zielman, Peter van der Meide en Tom Stuij. 

 

Hanno opent de vergadering om 19:45 en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Een bericht van verhindering is ontvangen van Henk, Peter en Tom. 

Om kennis te maken met de Stadsraad is  Titus Appel uitgenodigd, maar ook hij 

is helaas verhinderd vanavond. We nodigen Titus uit om in de volgende 

bestuursvergadering kennis te komen maken.  

 

De notulen van de voorgaande bestuursvergadering van de Stadsraad 

Brouwershaven, d.d. 31-01-2022, zijn tekstueel akkoord en worden vastgesteld. 

Hanno en Peter zullen de notulen nog ondertekenen, overeenkomstig de nieuwe 

statuten, die voldoen aan de WBTR. 

 

Het vaststellen van het financieel overzicht 2021 staat op de agenda. Als 

eerste complimenten aan Anneke voor het werk dat zij hiervoor (heeft) verzet. 

Het Financieel Jaaroverzicht Stadsraad Brouwershaven 2021 heeft nog wat 

overlopende kosten (in 2022) die verwerkt moeten  worden in het overzicht 

2021. Anneke gaat dit nog aanpassen en zal na de vergadering dan iedereen 

voor akkoord laten tekenen. 

 

Hanno geeft een terugkoppeling uit het stuurgroepoverleg Stadsvisie. De 

stuurgroep heeft op 9 februari jl. vergaderd. 

● Complimenten aan de gemeente voor de uitwerking van de 

parkeerplaats aan de Nieuwstad. 

● De plaatsing van een Watersnood paal wordt met het grote geheel 
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binnen het totale project meegenomen. 

● De Nieuwe Jachthaven zal op tijd klaar zijn, het tijdig opleveren van de 

Markt en Oude Haven gaat nog heel spannend worden. Feestelijke 

opening staat gepland op zaterdag 14 mei 2022. Overleg hierover loopt 

met de WSV en de OVB. 

● Najaar wordt het hekwerk van het hertenkamp vervangen en 

groot groenonderhoud aan het Slingerbos uitgevoerd. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de biodiversiteit van de begroeiing 

op de wallen. Alle zaailingen zullen worden gerooid. 

● Het fietspad richting Den Osse wordt verbreed en opnieuw verhard 

met schelpen. 

● Op basis van navraag is aangegeven dat de gedenkboominformatie vermeld 

bij begraafplaatsenbeleid. Hier wordt verder op ingegaan tijdens volgend 

stuurgroepoverleg.  

 

De kennismaking met de Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland (de 

SESD) op donderdag 18-02-2022 was zeer positief en er zijn mooie plannen 

voorgelegd. De Stadsraad ziet dit met vertrouwen tegemoet. 

 

Overleg tussen SRB-OVB en nieuw bestuur van de Stichting Brouwse Dag was 

verrassend  en positief. Complimenten voor de aanpak van deze nieuwe 

bestuurders. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om van de definitieve 

plannen te vernemen. De Stadsraad heeft eventuele financiële ondersteuning 

toegezegd. 

 

De bijeenkomst Erfgoedroutes Brouwershaven was weer eveneens succesvol. 

Er was een  goede en enthousiaste opkomst. Er zijn weer vele goede ideeën 

gedeeld en deze zullen weer worden verwerkt voor de volgende keer.  

Een vervolgafspraak wordt zo goed als zeker in april gemaakt. 
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Het openingsfeest van de Markt-Oude-en Nieuwe Haven gaat al vastere vormen 

aannemen. Boten gaan uit- en invaren, ondernemers verzorgen het eten en 

drinken  of en wellicht misschien komen er nog Foodtrucks indien dit nodig is. Wij 

hopen spoedig meer te vernemen. 

 

De actiepunten worden de volgende vergadering besproken en bijgewerkt. Deze 

vergadering hebben we kort stil gestaan bij de volgende zaken: 

- Opstellen jaarrekening maart 2022, UBO registratie afgerond (Peter). 

- Nadere invulling groen gedeelte Wethouder Dekkerstraat: Hanno heeft 

aangegeven dat er bij de schouw twee  inwoners aanwezig zijn geweest. 

De gemeente komt met een plan voor een mooi nieuw park. Hopelijk wordt 

er in het najaar begonnen. 

- OOP (Ouderen OntmoetingsPlek) is nog niet in behandeling en staat op voor 

mei/juni om op te starten. 

- Het opstellen van het reglement van orde en een opvolgingsschema van 

bestuurders Stadsraad staat op om af te ronden vóór november 2022. 

 

Rondvraag: betreffende de plaatsing van een vakwerkmast (Elektriciteitsmast) op 

Landal Den Osse. Wij gaan bezwaar aantekenen dat een mast van 30 meter 

zichtbepalend is. De omgevingsvergunning geeft inzicht over de plaatsing in 

overleg met Dhr. Pauw van het Landal park. 

 

Anneke geeft aan dat zij nu een zeer drukke tijd tegemoet gaat met haar werk 

en  haar nieuwe studie. Zij geeft aan goed te moeten kijken in hoeverre het te 

combineren is en blijft met haar werkzaamheden voor de Stadsraad. 

 

De volgende bestuursvergadering van de Stadsraad is op maandag 28 maart 

2022 in het Tonnenmagazijn. De vergadering wordt gesloten en met een 

gezellig samenzijn met een drankje  wordt de avond afgesloten. 
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