Stichting Stadsraad Brouwershaven

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 maart 2022
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven
Aanwezig: Hanno Canters, Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja
van Tooren, Nick van Vulpen en Tom Stuij.
Gast: Carien Parthesius
Afwezig: Hanno opent de bijeenkomst om 19:30. Titus Appel is wel weer genodigd, maar heeft zich
via Henk afgemeld omdat hij nog niet echt aan een kennismaking met de Stadsraad toe is.
Henk houdt contact met Titus en zal wel melden of er mogelijk een vervolg komt. Titus zal
vooralsnog niet meer worden genodigd door Peter.
Wel aanwezig is Carien Porthesius. Hanno heet haar welkom waarna een voorstelrondje
volgt.
Carien woont sinds 2019 in Brouw in de Poortdijkstraat. Omdat ze een hond heeft is ze
Sonja wel eens tegengekomen. Oorspronkelijk komt ze uit Rotterdam en daar werkt ze nog
als interimmanager in de Zorg. Is naar Brouwershaven verhuisd in haar zoektocht naar een
prettiger leefklimaat, denk aan schone lucht, een rustige en mooie omgeving.
Ze geeft aan dat ze hoopt als lid van de Stadsraad iets bij te kunnen dragen aan de
leefbaarheid in de Smalstad.
Hanno bevestigd dat de Stadsraad daar inderdaad voor staat en nodigt haar uit om als
kandidaat-lid van de Stadsraad een poosje “mee te lopen”.
Onder het kopje mededelingen meldt Hanno dat hij, zoals verwacht, inderdaad verkozen is
tot raadslid binnen onze gemeente. Daardoor zal hij zijn plaats in de Stadsraad opgeven.
(Dat is een verplichting conform de statuten en het convenant met de gemeente) Maar eerst
is hij deze vergadering nog de voorzitter. Afscheid nemen doen we dus pas aan het eind
van de vergadering. Inzake de statuten en een bijbehorend reglement onderhoudt Peter
contact met de gemeente.
De notulen van de vergadering van 1 maart, dit keer opgesteld door Sonja omdat Tom
afwezig was, worden goedgekeurd. Het verslag wordt getekend door Peter en Hanno. Ook
de twee verslagen van de vergaderingen op 10 januari worden getekend. Peter zorgt voor
verdere afwikkeling.
Anneke heeft het financieel verslag over het jaar 2022 opgesteld. Na bespreking wordt het
unaniem goedgekeurd en getekend door alle gekozen leden van de Stadsraad. Anneke
verricht het hele jaar veel werk als penningmeester en wordt hartelijk bedankt voor al net
goede werk
Hanno heeft een concept opgesteld voor de bestuurlijke reactie op het rapport Hylkema
(ideeën voor toekomstig gebruik van de Grote Kerk). Het wordt doorgenomen en op een
aantal punten nog wat toegespitst. Deze officiële reactie wordt, na een laatste toetsing,
door Peter verzonden aan B&W en de gemeenteraad.
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Er is vanuit de Stichting Brouwse Dag een verzoek ontvangen om ondersteuning. Speciaal
omdat er een nieuw bestuur is aangetreden, men goede plannen heeft, er twee jaar niets
gebeurd is en de kas helaas leeg is. De Brouwse Dag maakt deel uit van het
maatschappelijk leven in Brouwershaven en staat ook als zodanig genoemd in de
Stadsvisie. De Stadsraad besluit om vanuit de Stadsvisiemiddelen een bedrag van € 5000,toe te kennen aan de stichting. Dit niet om directe kosten te dekken, maar om te zorgen dat
de organisatie robuust wordt en over een basisvermogen beschikt. Kleine verliezen kunnen
uit het bedrag afgedekt worden. De Stuurgroep zal op de hoogte gesteld worden van het
besluit en gevraagd worden het geld aan de Stichting over te maken. De Brouwse Dag zal
dan voor dit jaar verder geen subsidieaanvraag kunnen doen.
Er is op 23 maart een eerste bijeenkomst geweest rondom de Vitale Kernen. Tom en Sonja
hebben deze bezocht. Mooi was te zien dat al op deze eerste avond er verbanden zijn
gelegd tussen de diverse organisaties en belangengroepen. Sonja heeft zich bereid
verklaard in de stuurgroep van Vitale Kern Brouwershaven plaats te nemen. Op deze wijze
blijft de Stadsraad betrokken.
Hanno geeft, speciaal voor Carien, een extra toelichting op het fenomeen “Stuurgroep”.
Deze komt iedere 6 weken bij elkaar en bestaat uit de wethouder, 2 beleidsambtenaren, 2
vertegenwoordigers vanuit de Stadsraad en 2 vertegenwoordigers vanuit de OVB. De
Stuurgroep is een vervolg op de ontwikkeling van de Stadsvisie en in de Stuurgroep worden
zaken rondom de ontwikkelingen in Brouwershaven besproken en besloten. Nu zijn
natuurlijk de werkzaamheden op de Markt en Oude Haven onderwerp van het overleg.
Maar ook andere zaken worden besproken.
Zoals afgelopen keer:
• Het hekwerk bij de sluis wordt vervangen. Er zijn regels en nu wordt onderzocht hoe er
een mooi hek geplaats kan worden dat ook aan de veiligheidsregels voldoet.
• De laadpaal voor elektrische auto’s die geplaatst is op het nieuwe parkeerterreintje aan
de Nieuwstraat wordt 25 april aangesloten
• De borden en aanwijzingen rondom het parkeren (gratis, 2 minuten looptijd naar
centrum e.d.) worden eind april, begin mei geplaatst.
• De werkzaamheden aan de waterleiding op de Markt zijn beëindigd en er kan een
vervolg worden gemaakt met de herbestrating.
• Het ongewenst parkeren op de Haven Zuidzijde is bekend bij de gemeente. Na afloop
van de werkzaamheden zal er een verkeersbesluit worden genomen om dit tegen te
gaan.
• Wethouder en burgemeester zijn uitgenodigd om op 14 mei de festiviteiten rondom de
opening van Markt en Haven bij te wonen.
• Gemeentelijke sponsoring van deze feestdag is bespreekbaar.
• De muziektent zal worden opgeknapt nadat de overige werkzaamheden zijn afgerond.
• Verplaatsing van de SPAR is onderwerp van het coalitieakkoord dat gesloten gaat
worden, maar echte uitvoering laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten.
Carien is onder de indruk van de hoeveelheid aan zaken die aandacht verdienen.
Hanno, Tom en Peter hebben het overleg tussen WSV, OVB en Stadsraad bijgewoond. De
watersportvereniging heeft in de persoon van Henk Gravesteijn een trekker gevonden om
het feest op 14 mei te organiseren. Er zijn leuke ideeën geopperd. De WSV praat al heel
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lang over een fietsenstalling. Deze was voorzien om op het jollenveld geplaatst te worden,
maar wellicht is een centrale plaats toch beter. Zeker als de stalling ook gebruikt kan
worden door niet-leden. Over een mogelijke locatie kan worden meegedacht in de
Stuurgroep.
Henk doet verslag van de laatste twee SCEB-vergaderingen. Er is vaart gemaakt met de
organisatie van de tentoonstelling “Opgevist en Opgedist”, die gehouden wordt van 18 juni
tot 11 september in de Nicolaas. Daarnaast komt in dit kader ook de Arm 17 voor een
poosje naar de haven. De SCEB is de trekker van culturele acties en evenementen. In dit
kader zal ook de horeca worden benaderd om bijvoorbeeld een garnalenmenu samen te
stellen in aansluiting op de tentoonstelling. Zoals gebruikelijk heeft Henk contact met de
vrijwilligers en regelt bemanning van de Nicolaas op zaterdag, zondag en maandag tijdens
de expositieperiode en de maandagmarkten.
Marco van Vulpen is zeer betrokken bij de organisatie. Er is een forse begroting, maar er
zijn subsidies aangevraagd en de eerste toezeggingen zijn al ontvangen.
Als extra meldt Henk dat de zomermarkt weer terugkomt. 8 maandagen tussen 27 juni en
15 augustus. En ook deze markt wordt geënt op het onderwerp van de tentoonstelling.
Er is een openbare aankondiging gedaan dat er een 30 meter hoge vakwerkmast geplaatst
zal worden in Den Osse ten behoeve van de mobiele telefonie. De mast is een ongewenste
blikvanger en zeker op de plaats waar deze gepland staat. In overleg met partijen als
Landal Port Greve heeft Hanno een concept zienswijze opgesteld. Deze is tussentijds door
de Stadsraad beoordeeld. Inmiddels is de zienswijze aan de gemeente toegezonden. Naar
het schijnt is het plan inmiddels ingetrokken, maar dat is nog niet officieel bevestigd.
Komende week is de 2e ’t Brouwsel van dit jaar klaar voor verspreiding. Maar Sonja meldt
dat ze dan niet in Nederland is. Peter neemt de coördinatie van de verspreiding op zich.
In het kader van dit onderwerp meldt Tom dat hij, als secretaris van de
watersportvereniging, begrepen heeft dat het wellicht mogelijk is dat er in samenwerking
tussen Stadsraad en WSV een zomereditie van ’t Brouwsel kan worden gerealiseerd. De
watersportvereniging heeft interesse omdat ze graag “dichter” bij Brouwershaven komt te
staan en activiteiten wil delen die wellicht interessant zijn voor bewoners en bezoekers. De
Stadsraad zou dan haar informatiestroom richting de bewoners kunnen continueren.
Gezien de positieve ontvangst van ’t Brouwsel bij de bewoners vindt de Stadsraad dit geen
slecht idee. Als proef voor dit jaar zou het wellicht gefinancierd kunnen worden door de
beide betrokken partijen, waarbij de begroting vooraf dient te worden overlegd.
Tom zal dit oppakken en ook communiceren met de OVB, die al eerder aangegeven heeft
alleen een “wintereditie” te willen ondersteunen.
Er is vanuit de gemeente een “Bedankt dat je helpt” folder ontvangen. Bedoeling is de
inhoud te delen met de bewoners. Peter zal extra exemplaren aanvragen bij de gemeente
en dan zouden de vrijwilligers vanuit de Stadsraad deze gelijk met ’t Brouwsel kunnen
verspreiden.
Door het afscheid van Hanno zal er volgende vergadering een nieuwe voorzitter moeten
worden gekozen.
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Henk neemt het woord en bedankt, namens de complete Stadsraad, Hanno voor 12 jaar
inzet en betrokkenheid. Hanno heeft heel veel tijd en energie geïnvesteerd in de Stadsraad.
Maar, het mag gezegd, het resultaat is er dan ook naar. Er zijn mooie dingen tot stand
gekomen en, naar aanleiding van de Stadsvisie, zit er nog meer in de pijplijn. Heel erg
bedankt en straks, aan de bar van het Tonnenmagazijn, zal er onder het genot van een
drankje een cadeau van de medebestuursleden worden overhandigd.
Hanno antwoord dat de Stadsraad vooral ook op sociaal vlak steeds vaker betrokken wordt.
Hij heeft het met vreugde gedaan (niet altijd natuurlijk, maar de hoogtepunten en leuke
momenten blijven het langst in het geheugen bewaard) en hij wenst de leden van de
Stadsraad veel wijsheid, maar ook veel plezier, toe in de uitoefening van hun belangrijke
taak.

Volgende vergadering staat gepland voor maandag 25 april 2022.
Hanno sluit de vergadering.
Daarna is er een gezellig samenzijn bij de bar waar Hanno nogmaals in het zonnetje wordt
gezet door Henk namens de Stadsraad en door Debby Hanse namens de OVB.
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