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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 29 augustus 2022 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick 
van Vulpen, Carien Parthesius en Tom Stuij.  
Gast: Wim Doeswijk, Jeffrey van Beveren, Tom van der Stelt 
Afwezig met kennisgeving:  
 
Henk opent om 19:30 de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
De gasten van vanavond zijn hier als geïnteresseerden in een mogelijke verdere 
betrokkenheid bij de Stadsraad en daar zijn de leden van de Stadsraad erg blij mee. 
Begonnen wordt met een voorstelronde: 
Jeffrey van Beveren, 29 jaar oud en woont aan de Molenstraat. Is nauw betrokken bij de 
scouting en wil zich inzetten voor Brouwershaven. 
Tom van der Stelt, 28 jaar oud en woont in de Nieuwstraat. Tom is ook actief bij de scouting 
en daarnaast een brandweerman. Tom en Jeffrey zijn jeugdvrienden trekken veel samen op 
als het gaat om activiteiten in en rond Brouw. Ze vinden het beiden jammer dat ze in 
Zierikzee geboren zijn, maar het zijn natuurlijk echte Brouwenaren. 
Wim Doeswijk, woont sinds 2019 in Brouwershaven aan de Molenstraat. Is 57 jaar en vindt 
het leuk om te kijken of hij vanuit zijn werkervaring op energie en stedenbouw iets bij kan 
dragen aan het algemeen en aan de woningbouw in het bijzonder. 
 
Henk concludeert dat het erg fijn is dat bewoners van Brouwershaven via de Stadsraad bij 
willen dragen aan de leefbaarheid van onze Smalstad. Zij zijn vrij om de vergaderingen bij 
te wonen als aspirant-lid. 
 
De notulen worden geaccordeerd door de leden en getekend door Henk en Peter ter 
archivering. Zoals gebruikelijk staan de notulen al op de website zodat alle inwoners zo snel 
mogelijk na de vergadering kennis kunnen nemen van het besprokene. Tom zal ook voor 
deze vergadering de concept-notulen weer zo snel als mogelijk rondsturen aan de leden in 
een eerste controleronde. 
 
Op 9 augustus heeft het “College on Tour” Brouwershaven bezocht. Op verzoek van B&W 
heeft de Stadsraad alle bij haar bekende verenigingen en stichtingen geattendeerd op deze 
bijeenkomst en uitgenodigd aanwezig te zijn. Aanwezig waren de wethouders Jacqueline 
van Burg en Ankie Smit en een aantal ambtenaren. Verder afgevaardigden van: Stadsraad 
(Henk en Peter), PKN, Vrouwen van Nu, ASV, OVB, SCEB, Brouwse Dag, Apollo, 
Apollonia, GKV en Brandweer. Een mooie opkomst. Tal van onderwerpen zijn aan de orde 
gekomen en iedere betrokken partij heeft zijn zegje kunnen doen. Een geslaagde avond. 
Het feit dat de avond midden in vakantieperiode is gehouden bleek onverwacht toch geen 
beletsel voor de opkomst. Peter merkt nog op verrast te zijn door de insteek van alle 
betrokkenen, die allen aangaven zeer tevreden te zijn over het leven in Brouwershaven. 
Rode draad bi jde opmerking was wel dat er nodig woningen gebouwd moeten worden om 
de leefbaarheid te garanderen. 
 
Inzake de speeltuin aan de Roos heeft de gemeente de Stadsraad laten weten zeer 
welwillend te staan ten opzichte van het verzoek vanuit de bewoners om het speeltuintje te 
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laten voortbestaan. Zelfs is al aangeboden om een tweetal ontwerpen van mogelijke 
speeltuintjes als keuzemogelijkheid voor te leggen aan de bewoners. 
Vanuit de Stadsraad zal een brief aan vraagsteller de heer Faas worden gestuurd, met 
kopie aan de gemeente. In de brief zal ook de gevolgde procedure nadere aandacht krijgen. 
Henk, Peter en Tom zullen de brief opstellen. 
 
Inzake de verkeerssituatie en aanpassingen rondom de herinrichting van Markt en Oude 
Haven wordt er door de gemeente een inloopmoment georganiseerd op 7 september. Daar 
kunnen bewoners hun vragen en opmerkingen delen met de betrokken ambtenaren. Ook 
heeft de gemeente, op aangeven van de Stadsraad, een flyer huis aan huis laten bezorgen 
waarin de veranderingen in de verkeerssituatie stuk voor stuk worden beschreven. Vaak 
ook nog met de achterliggende reden. 
Het verbaast de Stadsraad dat er, nog voordat de bewoners hun opmerkingen geuit 
hebben, al ophef gemaakt wordt via social media. Erg jammer. Er is een transparant proces 
gevoerd en de nu beschreven aanpassingen zijn niet nieuw, maar al jaren bekend. Ook 
heeft iedereen in een eerder stadium zijn mening kunnen geven en suggesties voor 
aanpassingen kunnen opperen. 
Het staat natuurlijk eenieder vrij om – op persoonlijke voorkeur gebaseerde – aanpassingen 
voor te stellen. De gemeente en de betrokken vak-ambtenaren vanuit Verkeer hebben zich 
tot op heden zeer open en betrokken opgesteld. Zij zullen naar verwachting van de 
Stadsraad zeker niet star vasthouden aan ingenomen standpunten als er redelijke 
alternatieven aanwezig zijn, die de voorkeur van de bewoners genieten en het principe van 
het autoluw en attractiever maken van Markt en Oude Haven geen geweld aan doen 
Vanuit de Stadsraad zal in ieder geval ook binnen de Stuurgroep extra aandacht gevraagd 
worden voor het terugplaatsen van de spiegel bij het Tonnenmagazijn om de bocht aldaar 
overzichtelijker te maken. Ook op het inloopmoment zullen leden van de Stadsraad 
aanwezig zijn. 
 
Henk merkt op dat het jammer is dat de OVB-zetel binnen de Stadsraad nog niet ingevuld 
is. Hij zal het bestuur van de OVB vragen of zij iemand willen afvaardigen. 
 
Vanuit de Stadraad is, na jarenlang overleg en onderzoek, dit voorjaar een standpunt 
ingenomen over de herontwikkeling van de Grote Kerk (de Nicolaas, zoals deze nu 
genoemd wordt). Dit is weergegeven in een uitvoerig schrijven aan B&W. Naar nu 
vernomen wordt er binnen het college over gedacht om het advies niet integraal te volgen. 
Dat zou jammer zijn en afbreuk doen aan de inzet en samenwerking die aan de grondslag 
ligt van het advies. Henk zal de betrokken partijen informeren en een gesprek voorstellen 
met Robbert Lievense om een mogelijk misverstand en ruis “uit de lucht te halen”. 
 
Inzake het SCEB meldt Henk dat Huib Tieleman de bestuursfunctie van Hanno Canters 
heeft overgenomen. 
 
Op 9 september is er ’s-avonds de opening van Open Monumentendag in De Nicolaas. 
Leden van de Stadsraad zijn genodigd hierbij aanwezig te zijn. 10 september belooft een 
mooie dag te worden. De tentoonstelling in de Kerk wordt afsloten met een optreden van 
Shantykoren en er worden truien gebreid. Zoals bekend heeft Nick zich daar erg voor 
ingezet en is dit geheel gekoppeld aan de Brouwse Dag. Daarnaast zijn er monumenten te 
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bezichtigen. Henk heeft zich ingezet dat er oldtimers te bezichtigen zijn op de Markt en de 
ARM17 krijgt bezoek van een aantal andere oude schepen. Verder is er nog een 
wandeltoer en een bustocht georganiseerd. Fijn dat Brouwershaven gekozen is als 
middelpunt van de festiviteiten rondom Open Monumentendag. 
 
De Brouwse energieavond op 21 september in het Tonnenmagazijn gaat zeker door. Tom 
zal binnenkort de flyer maken die bezorgd kan worden bij de bewoners van Brouwershaven. 
Nadruk van de avond zal liggen op voorlichting en de mogelijkheid om vragen te stellen aan 
bedrijven op een “beursvloer”. Besparen in energie en gelijktijdig in kosten staat voorop. 
 
Voor de bijeenkomst van de gezamenlijke Stads- Dorps en Wijkraden op 17 oktober bestaat 
interesse. Wie de bijeenkomst gaat bezoeken wordt nog nader afgestemd. 
 
Wim Doeswijk blijkt geïnteresseerd om de bijeenkomst op 28 september over 
klimaatadaptatie bij te wonen namens de Stadsraad. Zijn vakkennis en ervaring op dit 
onderwerp zal hem zeker helpen. Wim zal een kort verslagje maken van wat er gespeeld 
heeft. 
 
Van de actielijst meldt Tom dat het opvolgingsschema inmiddels klaar is. Hij zal het delen. 
Wellicht kan het opvolgingsschema toegevoegd worden aan de actiepuntenlijst. 
 
Anneke meldt dat de ontwikkelingen rondom de “Beweegtuin” even haperen. Dr. Roth is op 
vakantie. Anneke zal dit onderwerp weer extra aandacht geven de komende tijd. 
 
Carien heeft op “sociaal gebied” ook niet veel te melden. De vakanties zetten alles “on 
hold”. Maar ook zij verwacht de komende maanden meer ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Sonja vertelt over het project “Vitale Kernen”. Er is een enquête uitgezet onder 600 
bewoners van Brouwershaven en er zijn 96 enquêtes retour ontvangen. Een mooi resultaat. 
De uitkomsten zijn nog niet bekend. Verder merkt Sonja op onder de indruk te zijn van de 
openbare toiletvoorzieningen bij de parkeerterreinen in Zierikzee. De geplande DIxi op het 
parkeerterrein Centrum steekt daar toch wat magertjes bij af. 
 
Henk sluit de vergadering af met een woord van dank aan de deelnemers. Met 10 
vergaderen kost wel wat meer tijd en moeite, maar het is de inspanning zeker waard. 
Hopelijk zijn Wim, Tom en Jeffrey volgende vergadering weer van de partij. Ze zullen in 
ieder geval meegenomen worden in de informatieverstrekking.  
 
Volgende vergadering staat gepland voor maandag 26 september 2022, 19:30 uur. 
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