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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 juni 2022 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick 
van Vulpen en Tom Stuij.  
Gast: Pieter van der Hulle 
Afwezig met kennisgeving: Carien Parthesius 
 
Nadat alle leden gearriveerd zijn neemt Henk, als vice-voorzitter het woord en opent deze 
laatste vergadering voor de vakanties. 
Als gast is Pieter van der Hulle aanwezig. 
 
Pieter krijgt direct het woord. In het kader van de Stadsvisie heeft hij in het verleden contact 
gehad met de eigenaar van “Garage Slager”. Dat is een herontwikkelingslocatie. Eerder 
was er weinig mogelijk, maar het onderwerp is weer bespreekbaar geworden nadat de 
“inbreidingsvisie” voor Brouwershaven was opgesteld. Komt bij dat er politiek druk ligt om 
extra woningen te bouwen, terwijl eerder juist het tegenovergestelde het geval was. 
 
In de Stadsvisie zijn richtlijnen aangegeven over mogelijke kwaliteitsverbetering van het 
aanzicht van Brouwershaven rondom de toegang tot de stad. 
Pieter heeft voorbereidende gesprekken gevoerd en wil nu ideeën opdoen hoe het terrein 
van “Garage Slager” naar de samenleving toe optimaal herontwikkeld kan worden. Zijn idee 
is de plannen vorm te geven in werkateliers, zodat bewoners betrokken worden bij 
besluitvorming rondom een plan dat voor langere tijd het aanzicht van Brouwershaven zal 
bepalen. 
Geenszins staat nog vast wanneer het terrein herontwikkeld kan worden. Er zijn nog heel 
veel vragen te stellen en antwoorden te geven. Een uitkomst/ oplossing die voor alle 
betrokkenen aanvaardbaar is moet dan ook nog gevonden worden. 
Een projectontwikkelaar is nog niet bij de planvorming betrokken, juist om de participatie 
vanuit de samenleving te optimaliseren. 
 
De leden van de Stadsraad benadrukken dat het historisch besef en de uitstraling op zo’n 
markant punt bepalend is. De Stadsraad wil dan ook zeker betrokken zijn en blijven bij de 
ontwikkelingen. Brouwershaven heeft al eerder laten zien dat door vroegtijdig overleg en 
voorbereiding een prima eindresultaat bereikt kan worden. Pieter onderschrijft het belang 
van de betrokkenheid van de Stadsraad.  
 
Na overleg besluit de Stadsraad dat zij in deze de regie neemt en het participatieproces zal 
faciliteren (kosten bijeenkomsten) 
Pieter stelt voor om deelnemers aan eerdere ateliers te betrekken. Daarnaast heeft hij een 
bevriende architect (Taco Tuinhof van bureau Rothuizen uit Middelburg) bereid gevonden 
specifieke kennis in te brengen. Dit zonder verplichtingen aan beide zijden.  
 
Aldus wordt besloten en de start van de werkateliers zal plaatvinden direct na de zomer. 
Peter zal de OVB informeren en uitnodigen om ook weer één of twee afgevaardigden 
namens de ondernemers te benoemen om deel te nemen in het traject. 
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Pieter verlaat de vergadering. Zijn bezoek was enerverend en verhelderend. 
 
De verdere agenda voor vandaag wordt vastgesteld, waarna de notulen van de vergadering 
van 30 mei 2022 ongewijzigd goedgekeurd worden. Henk en Peter ondertekenen deze. 
Peter draagt zorg voor archivering. 
 
De opening van de tentoonstelling “Opgevist en Opgedist, samen met het Brouws Museum 
en de komst van de Hoogaars ARM17 van de Museumhaven Zierikzee, is zeer positief 
verlopen. Ook publicitair is er volop aandacht geweest. De manifestatie loopt tot en met 10 
september (Open Monumenten Dag) , dus bezoekers krijgen alle gelegenheid om kennis te 
maken met “de garnaal” als hoeksteen van de Brouwse samenleving tot 1972. 
 
Henk en Tom hebben het “ontmoetingsfeest” met de beide burgemeesters bijgewoond. 
Natuurlijk zijn er veel handen geschud en banden aangehaald. 
 
Carien heeft een verslag aangeleverd van haar activiteiten rondom het sociaal domein. Ze 
schrijft: “Omdat Sonja en ik niet aanwezig konden zijn bij de informatiebijeenkomst “verward 
gedrag”, had ik Emergis per mail om een schriftelijke terugkoppeling gevraagd (een verslag 
o.i.d). Helaas heb ik geen reactie ontvangen op deze mail. Wat mij betreft laten we het 
hierbij.  Verder is er een enquête ingevuld m.b.t het onderwerp diversiteit. De enquête is 
bedoeld om de gemeente van informatie te voorzien over hoe de inwoners van Schouwen-
Duiveland aankijken tegen diversiteit binnen de samenleving. Ook hebben er 
straatinterviews plaats gevonden. Daarnaast was er de mogelijkheid om je aan te melden 
voor een klankbordgroep. Dit alles vormt de eerste fase van een gemeentelijk project (dat 
twee jaar zal duren), waarbij er actief aan de slag gegaan wordt met het onderwerp 
diversiteit.” 
Carien heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep, en gisteravond een eerste 
informatiebijeenkomst bijgewoond (over de rol en functie van de klankbordgroep). 
 
Peter heeft een bezoek gebracht aan de bijeenkomst “Zachte Landing in de wijk”. Hij was 
de enige vertegenwoordiger vanuit de Stads- en dorpsraden. Aanwezig waren vooral 
beleidsambtenaren die richting trachten te geven aan het beleid rondom de integratie van 
o.a. arbeidsmigranten, asielzoekers en vluchtelingen binnen de huidige samenleving. 
Interessant om mee te maken, maar onze inbreng zal minimaal zijn tot het moment dat om 
betrokkenheid vanuit de Brouwse samenleving wordt gevraagd. 
 
Er is een uitnodiging ontvangen van het erfgoedplatform Schouwen-Duiveland om deel te 
nemen aan een bijeenkomst op 18 juli, waarbij dan gesproken gaat worden over het 
funerair erfgoed. Het platform heeft de afgelopen jaren al goed geïnventariseerd wat er aan 
funerair erfgoed aanwezig is op de 21 begraafplaatsen. Tom wil wel deelnemen, alhoewel 
hij natuurlijk geen kenner is van de historie van Brouwershaven. Maar wellicht kunnen 
vragen later ook nog beantwoord worden. Peter zal Tom aanmelden. 
  
Inzake de gedenkbomen hebben Tom en Nick een gesprek gevoerd met de betrokken 
ambtenaar, mevrouw de Wilde. De gemeente heeft besloten om een beleid op te stellen 
waarin regels en procedures voor het plaatsen van gedenkbomen worden vastgelegd. Dit 
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moet klaar zijn voordat het plantseizoen (november) weer aanvangt. Lopende en nieuwe 
aanvragen zullen getoetst worden aan het beleid. 
Vanuit de Stadsraad is voorgesteld om op te nemen in het beleid: 
- 100 jarigen als geschenk prima 
- Overledenen prima 
- Mogelijkheid dat je zelf aanvraagt voor na je overlijden 
- Plaatsing gekoppeld aan een kern, dus bij band met Zonnemaire ook plaatsen in 

Zonnemaire 
- Aanvragen worden voorgelegd aan de Stadsraad/dorpsraad voor reactie 
 
Qua locaties is besloten dat er niet meer bij de Grote Kerk geplaatst gaat worden.  Iedere 
kern zou een eigen locatie moeten krijgen.  Idee is dat de dijken tussen de verschillende 
kernen als locatie kunnen dienen.  Dat gebruik van de dijken valt ook binnen een 
natuurprogramma dat beplanting van de dijken voorstaat.  
Er komt een participatietraject voor bewoners. Wellicht kan het geheel al besproken worden 
op de jaarvergadering van de Stadsraad in oktober. 
Over dit onderwerp is een bericht ontvangen met een vraag van een inwoonster van 
Kerkwerve. Peter zal deze beantwoorden op basis van bovenstaande. 
 
Verder zijn er nog een aantal “kleinere” onderwerpen aan de orde gekomen. 
Op de vraag waar een plukbos zou kunnen komen (een beperkt aantal hoogstam 
fruitbomen) is een mogelijke locatie geopperd aan de Zuidwal, benedendijks, nabij de 
volkstuinen. Aansluitend hierop is besproken dat de “gracht” aan de Zuidwal meer een sloot 
is. Verbreding zou het aanzicht van Brouwershaven verbeteren. Ook al omdat er bij het 
Spui en aan de Noordwal wel sprake is van een behoorlijke waterpartij. 
 
Voor het gemeentelijk inzaaien van bloemranden zijn locaties als “de kop van de haven” en 
de “entree aan de Bloisedijk” genoemd. 
 
Er zijn twee brieven ingekomen over de speeltuinvoorzieningen in de “nieuwbouw”. Een 
briefschrijver ijvert voor de instandhouding van de speelplaats aan de Roos. Een andere 
briefschrijver wil graag betrokken worden bij de inrichting van toekomstige speelplekken. 
Voor wat betreft deze laatste wens vermoed de Stadsraad wel dat daar nog mogelijkheden 
voor zijn. Peter zal de brief beantwoorden en ook doorverwijzen naar Kees Okker van de 
gemeente, die dit traject leidt. 
Inzake een wijziging van de plannen rondom de geplande opheffing van de kleine 
speelplaats aan de Roos is wel wat meer informatie noodzakelijk. Ook al omdat eerder door 
de bewoners aangegeven is dat de speelplek weinig gebruikt en nogal gevaarlijk lag tussen 
de geparkeerde auto’s. Toen is besloten om de speelplek t.z.t. om te vormen tot een nieuw 
stukje groen en wat extra parkeerplaatsen. 
Maar de Stadsraad heeft hier niet echt geen mening over. Peter zal aan de briefschrijver 
vragen om te onderbouwen wat de bewoners van de 31 woningen aan de Roos vinden. 
Dan natuurlijk wel met namen en adressen om het geheel transparant te maken. Al naar 
gelang de uitkomst zal de Stadsraad dan verdere contact opnemen met de gemeente om 
de wens daar te bespreken. 
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Op Facebook heeft de Stadsraad een eigen “groeps” pagina. Anneke en Sonja zijn de 
feitelijke beheerders. Het is nu een openbare groep waardoor er ook berichten geplaatst 
worden door “buitenstaanders”. Besloten wordt de groep om te zetten naar een besloten 
groep. Dan kunnen zowel de deelnemers als de berichten beter gevolgd worden. Er worden 
op de pagina normaal gesproken geen berichten geplaatst die ook al op de andere 
“Brouwse” pagina’s staan. Hanno Canters en Nadine van der Hulle worden afgevoerd als 
beheerder. Tom zal berichtjes aanleveren rondom het plaatsten van de notulen op de 
website. 
 
De gemeente heeft gemeld, n.a.v. het besprokene in de Stuurgroep, medewerking te willen 
verlenen aan de realisatie van een fietsenstalling voor zowel de leden van de 
Watersportvereniging als ook bezoekers aan de stad. Er wordt gevraagd om een PvE 
(Programma van Eisen). Tom heeft dit opgepakt en wat mogelijkheden voorgelegd aan een 
leverancier.  
 
Voor wat bederft alle veranderingen in het “verkeer ”nu de Markt klaar is. Is de gemeente 
akkoord gegaan met het voorstel om de bewoners niet alleen via de Wereldregio te 
informeren, maar ook in een huis aan huis bezorgde flyer. De kosten worden gedragen door 
de gemeente en de Stadsraad zal die bezorging operationeel begeleiden. 
 
Er is een aankondiging ontvangen dat B&W graag in gesprek willen gaan met de Stadsraad 
en de lokale verenigingen op dinsdag 9 augustus. De Stadsraad zou ook de verenigingen 
moeten uitnodigen. De genoemde datum valt midden in de vakanties en de Stadsraad kan 
dan ook geen gevolg geven aan het verzoek. Peter zal voorstellen de bijeenkomst te 
verplaatsten naar ergens in september en dat de verenigingen dan ook rechtstreeks door 
de gemeente genodigd worden. Dit analoog aan de eerdere bijeenkomst op 30 augustus 
2021. 
 
Henk en Peter hebben gesproken met wat oudere bewoners over de plaatsing van een 
OOP. Daar komt uit dat men het liefst blijft zitten op de huidige plek aan de Haven 
Zuidzijde. Andere voorgestelde locaties kunnen niet echt op groot enthousiasme rekenen. 
Wel is er de vraag ontvangen of het niet mogelijk is om op de wandelstoep (tegenover het 
huidige bankje) nog een of twee extra bankjes te plaatsen. Die kunnen dan ook als OOP 
fungeren. 
Dit zal zo gemeld worden aan de Stuurgroep. 
 
Sonja heeft een bijeenkomst bezocht van de “Vitale Kernen”. Ze zit daar in de stuurgroep. 
Men wil graag weten wat er “leeft” in Brouw en gaat enquêteren. Na discussie is besloten 
dat via een flyer te doen met een beperkt aantal vragen. Die flyers moeten dan ook fysiek 
ingeleverd worden natuurlijk. Anneke stelt haar brievenbus ter beschikking als dat nodig is.  
Binnen Vitale Kernen is ook aan de orde gekomen dat de breiclub nu per bijeenkomst een 
bedrag moet betalen voor het gebruik van de recreatieruimte in de Poortershof. Naar het 
schijnt is dit een besluit van de bewonersvereniging van de Poortershof zelf en niet van de 
eigenaar. Dit probleem kan dan ook het beste worden opgelost i.o.m. de 
bewonersvereniging. Sonja zal dit terugkoppelen. 
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Tom, meldt nog dat de geplande energieavond op 21 september doorgaat. De gemeente is 
zeer bereidwillig om mee te denken. Ook de kosten worden gedragen door de gemeente. 
De organisatie kan dan ook van start. 
 
 
Henk sluit de vergadering af met een woord van dank aan de deelnemers. 
 
Volgende vergadering staat gepland voor maandag 29 augustus 2022, 19:30 uur. 
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