Stichting Stadsraad Brouwershaven

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 30 mei 2022
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven
Aanwezig: Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren,
Carien Parthesius, Nick van Vulpen en Tom Stuij.
Gast:
Afwezig:
Nadat alle leden gearriveerd zijn neemt Henk, als vice-voorzitter het woord en opent de
vergadering.
De agenda voor vandaag wordt vastgesteld, waarna de notulen van de vergadering van 25
april ongewijzigd goedgekeurd worden. Henk en Peter ondertekenen deze. Peter draagt
zorg voor archivering.
Tom meldt dat hij helaas niet aanwezig kon zijn bij de bijeenkomst over het watertourisme
op 12 mei in Bruinisse. Henk evenzo.
Peter gaat gehoor geven aan de uitnodiging om op 23 juni deel te nemen aan een
bijeenkomst “Zachte landing in de wijk”. Hij zal hiervan later verslag uitbrengen.
Zowel Carien als Sonja hebben moeten afzeggen voor de geplande deelname aan de
bijeenkomst “Verward Gedrag” op 25 mei. Carien heeft om een verslag gevraagd.
Het blijkt moeilijk om alle bijeenkomsten die nu, na Covid, georganiseerd worden te kunnen
bezoeken.
Vervolgens wordt er teruggekeken naar de feestelijke opening van Markt en Haven op 14
mei. Iedereen is enthousiast en kijkt terug op een mooie, zonnige, middag. Het was leuk dat
het geheel het karakter van een dorpsfeest had, waarbij er gelegenheid was om elkaar te
ontmoeten en bij te praten. De Stadsraad heeft, zoals toegezegd, de evenementenvergunning aangevraagd en de kosten hiervan voldaan. De watersportvereniging heeft met
de organisatie ongetwijfeld veel goodwill gekweekt. Jammer was wel dat, via de OVB, niet
alle Brouwse ondernemers in de gelegenheid gesteld waren om te participeren. Er was nu
alleen betrokkenheid van de horeca op het feestterrein.
Henk heeft overleg gevoerd met gemeente en de organisatoren van de Brouwse Dag over
de subsidieverlening. Afgesproken is dat de Brouwse Dag een aanvraag voor subsidiëring
indient bij de gemeente. De Stadsraad volgt dit proces gezien de eerder gedane toezegging.
In de laatste stuurgroep vergadering, op 8 mei 2022, is aan de orde gekomen:
- De toelage / subsidiëring aan de Brouwse Dag
- Het gevaarlijke punt bij het Tonenmagazijn. (Er zijn inmiddels paaltjes geplaatst)
- De grote verlichtingsmasten voor de Markt zijn besteld
- De terrasvergunningen zijn bij de gemeente ontvangen
- De erfgoedverhaallijn is gepresenteerd en afgesproken is dat de plannen in delen en
gefaseerd zullen worden gepresenteerd. Omdat aanvraag van een budget nu niet
meer mogelijk is, zal dat volgend jaar gaan spelen.
- Er wordt gekeken naar een locatie voor de fietsenstalling, diverse voorstellen zijn de
revue gepasseerd
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Over de gedenkbomen is afgesproken dat er nader overleg volgt (gepland voor 20
juni)
- Inzake het groen hebben OVB en Stadsraad aangegeven dat het praten over, nu echt
gevolgd moet worden door actie.
- Het toiletgebouwtje op het strand staat gepland voor realisatie in 2025
- Er is gevraagd om het laatste bankje voor het Schaep haaks te plaatsen, zodat de
kans dat iemand onverhoeds van de kade valt wordt verkleind.
De volgende Stuurgroepvergadering is voorzien op 27 juli.
Peter en Nick vragen of er ook al duidelijk is wanneer de “bebording” geplaatst gaat worden
op de Markt en de Haven. Henk antwoord dat er een overleg gepland staat met de afdeling
verkeer over alle te nemen maatregelen. Veel maatregelen moeten ook officieel worden
besloten door het college. Maar inderdaad, uitvoering is nu echt dringend noodzakelijk.
Henk zal “Sabina” nog extra benaderen en aandringen op spoed.
Er is een enquête-verzoek ontvangen vanuit de rekenkamer van de gemeente om het
participatiebeleid te toetsen. De vraagstelling is diepgaand en naar mening van de
Stadsraad kunnen de antwoorden dan ook beter worden gegeven tijdens een fysiek
overleg, waarbij ook toelichting gegeven kan worden. Dat overleg met de raden uit BurghHaamstede, Renesse, Ellemeet, Zierikzee, Zonnemaire, Oosterland, Dreischor en
Sirjansland staat ook al gepland. Peter zal reageren, daarbij aangevend dat de Stadsraad
er vertrouwen in heeft dat de uitslag van het overleg overeenstemt met haar ideeën over dit
onderwerp.
Op 20 juni staat er een overleg gepland met de gemeente over de “Gedenkbomen”.
Onderwerp van gesprek zal zijn: Het beleid hierover, participatiemogelijkheden vanuit de
bewoners en als laatste de mogelijk locaties voor een gedenkbos in Brouwershaven, of
elders, of ideeën daaromtrent. Nick en Tom zullen aanschuiven.
Het Projectteam Diversiteit Schouwen-Duiveland heeft per mail onze deelname gevraagd
aan een enquête en de instelling van zowel een klankbordgroep als een projectgroep. Doel
is het diversiteitsbeleid binnen de gemeente meer “body” te geven door het organiseren van
gerichte activiteiten.
Carien zal de vragenlijst invullen en overleggen over het verdere verloop.
Een bewoner heeft een mail gestuurd aan de Stadsraad over de speelplaats aan de Roos.
Over dit onderwerp (speelplaatsen in de Roos, de Lelie en de Wethouder Dekkerstraat) is
vorig jaar al een participatietraject gestart. Dit op aangeven van de bewoners. De uitvoering
van de plannen is lopend, dus er is waarschijnlijk nog wel wat ruimte voor overleg en
mogelijke aanpassingen. Peter zal de mail beantwoorden, verwijzend naar de verlopen
procedures en de mogelijkheden tot inspraak.
Vanuit de gemeente is er een concept-raadsbrief over het herbestemmingsonderzoek Grote
of Sint Nicolaaskerk ontvangen.
Na bespreking is de Stadsraad akkoord met de inhoud.
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Het concept zal worden doorgestuurd aan de PKN, de OVB en de SCEB, met verzoek per
omgaande te reageren aan de Stadsraad. Dit laatste i.v.m. de geplande behandeling door
B&W op 7 juni.
In de rondvraag komen nog verschillende onderwerpen aan de orde.
Nick meldt dat de organisatie van de Brouwse Dag voorspoedig verloopt.
Peter meldt het ontmoetingsfeest met de burgemeesters Rabelink en van der Hoek op 15
juni. Na overleg gaan Henk, Nick en Tom dit evenement bezoeken.
Tom meldt dat er in ’t Brouwsel al een stukje verschenen is over woningisolatie. Dat n.a.v.
een bericht over de energietransitie van Rob Kooyman. Nu de energieprijzen zo explosief
stijgen staat het onderwerp energiebesparing volop in de belangstelling. Ook vanuit de
gemeente en de organisatie BewuSD krijgt dit onderwerp aandacht. Er zijn
subsidiemogelijkheden voor zowel de voorlichting als de uitvoering van
energiebesparingsprojecten. Tom stelt voor dat er vanuit de Stadsraad een
voorlichtingsavond over dit onderwerp gehouden wordt voor de bewoners van
Brouwershaven. Hij zal daarover dan met alle betrokkenen gaan overleggen om er een
geslaagde avond van te maken. De Stadsraad gaat akkoord met het voorstel van Tom. Tom
zal met het Tonnenmagazijn afstemmen voor de beschikbaarheid van de grote zaal op 21
september ’s-avonds.
Nick merkt op dat ’t Brouwsel weer een groot succes was. Hij hoopt wel dat het gaat lukken
om ook volgend jaar weer een aantal Brouwsels te maken. Anneke antwoord dat de kosten
best wel hoog geweest zijn. Nu was er nog geld vanuit de Covid-jaren, maar in het normale
budget van de Stadsraad is voor deze activiteit geen of niet voldoende geld beschikbaar.
Inzake het clubhuis van de Watersportvereniging is er een klein overleg geweest tussen
Marc de Nies, Robert Lievense en Henk in het kader van nader onderzoek naar de
mogelijkheden. Robert heeft gewezen op de toestemmingen die verkregen moeten worden.
Van het Waterschap voor de locatie en van de gemeente voor een horecavergunning.
Tom vult aan dat hij, als secretaris van de watersportvereniging, de integrale openbare tekst
over dit onderwerp uit de vorige notulen van de Stadsraad heeft gedeeld binnen het bestuur
van de watersportvereniging.
Sonja vraagt of er nog ontwikkelingen zijn rondom herbestemming van het terrein van
“Garage Slager”. Henk antwoord dat hij niets gehoord heeft van grote ontwikkelingen, maar
dat er wel overleg is over mogelijke planontwikkelingen op de locatie. Zaak is natuurlijk dat
alle betrokkenen tevreden moeten zijn met de eventuele herbestemming van de locatie.
Carien geeft aan het overleg van juni te moeten missen i.v.m. een geplande vakantie.
Henk sluit de vergadering af met een woord van dank aan de deelnemers.
Volgende vergadering staat gepland voor maandag 27 juni 2022, 19:30 uur.
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