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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 26 september 2022 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Henk Zielman, Peter van der Meide, Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick 
van Vulpen, Carien Parthesius, Wim Doeswijk, Jeffrey van Beveren, en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig met kennisgeving: Tom van der Stelt 
 
Henk opent om 19:30 de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Tom van der Stelt heeft zich afgemeld ivm vakantie. 
 
De notulen worden geaccordeerd door de leden en getekend door Henk en Peter ter 
archivering. Gezien hun komend aftreden in oktober, de laatste keer dat hun 
handtekeningen een verslag zullen sieren. 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. Om de plaatsing van het 
verslag op de website meer ruchtbaarheid te geven zal Tom, via Anneke, een berichtje 
plaatsen op de FB-pagina van de Stadsraad. Dat kan ook weer gedeeld worden op de 
diverse FB-pagina’s in Brouwershaven. 
 
Het door de gemeente, op 7 september, georganiseerde inloopmoment in het 
Tonnenmagazijn, over de verkeerssituatie rondom de Markt is druk bezocht. Ook de 
Stadsraad was vertegenwoordigd. De ca. 50 bezoekers zijn in de gelegenheid gesteld hun 
opmerkingen te richten aan de aanwezige, bij dit onderwerp betrokken, ambtenaren. Aan 
hen die een opmerking geplaatst hebben is verzocht deze aan te geven op een formulier, 
zodat er geen informatie verloren kon gaan. Naar verwachting zal de gemeente uiterlijk eind 
oktober reageren op de inbreng. 
De totaalindruk is dat alle vraagstellers correct zijn bejegend en dat het verdere proces 
duidelijk is uitgelegd door de gemeente. Duidelijk is wel dat tegenstrijdige belangen en 
wensen zorgen voor een spanningsveld. Niet ieders wensen kunnen vervuld worden. Ook 
heeft men te maken met wettelijke regels. 
Zoals bekend heeft de Stadsraad geen zeggenschap in deze, maar heeft zij wel het 
inspraak en participatieproces begeleid.  
 
Henk heeft vernomen dat het bestuur van de OVB zich beraadt over het invullen van een 
plek in de Stadsraad. Maar er is nog geen uitsluitsel gegeven. 
 
Verder is Henk geïnformeerd dat raadslid Robbert Lievense inzake de toekomst van de 
Grote Kerk alleen met een afvaardiging vanuit de kerk wil spreken. Dat kan natuurlijk, maar 
de Stadsraad is ook hier initiator en begeleider van het proces.  
 
De Energieavond, op 21 september in het Tonnenmagazijn, was een groot succes. Zeker 
85 bewoners waren aanwezig om te luisteren naar experts op verschillend gebied. Ook van 
de mogelijkheid om contact te leggen met leveranciers werd gretig gebruik gemaakt.  De 
vooraankondiging in de Wereldregio, het verslag in de PZC en een interview met Tom Stuij 
op Radio Schouwend-Duiveland, hebben de wijze waarop Brouwershaven de problematiek 
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centraal zet ruim kenbaar gemaakt. Tom bedankt het flyerteam dat op één avond voor 
verspreiding gezorgd heeft.   
 
Peter is namens de Stadsraad aanwezig geweest bij de evaluatie van de Brouwse Dag. Alle 
betrokken partijen waren positief over de afgelopen dag. De stichting vaart een koers 
waarbij er meer aandacht zal zijn voor communicatie en promotie vooraf. Ook zal de 
aandacht zoveel als mogelijk verschuiven van de braderie naar de muziek. 
Jammer is dat de subsidieaanvraag van € 5000 eenmalig en € 4000 structureel, nog steeds 
niet afgewikkeld is bij de gemeente.  
Gelukkig heeft deze Brouwse Dag zich kunnen bedruipen, maar het positief saldo van ca.  
€ 4000 is te weinig om een goede basis te leggen voor de toekomst. 
Peter benadrukt dat ook het verder duiden van de vragen: “Wat is het doel van deze dag” 
en “Wat is de doelgroep” is meegenomen en dat deze vragen ook zeker spelen binnen de 
stichting. 
 
Op 17 oktober is er een, door de gemeente georganiseerde, bijeenkomst van de 
gezamenlijke Stads- Dorps- en Wijkraden in Zierikzee. Tom en Jeffrey zullen de 
bijeenkomst bezoeken. Peter zal zorgen voor aanmelding. 
 
Er bestaat een mogelijkheid om lokale “monumenten” te melden bij het Meldpunt Erfgoed 
Zeeland. De oude spuisluis en de duiker tussen Brouw en Den Osse zijn al meermalen door 
de Stadsraad genoemd. Maar wellicht is het goed om ook via het meldpunt extra aandacht 
te vragen voor deze bijzondere constructies. 
Jeffrey geeft aan dat er ook nog een sluisje bestaat nabij de begraafplaats als onderdeel 
van het spui, dat vroeger veel groter is geweest. Peter zal de drie genoemde “monumenten” 
melden bij Erfgoed Zeeland, inclusief bestaande foto’s en documentatie. Jeffrey zal voor 
een foto zorgen van het sluisje nabij de begraafplaats. 
 
In vervolg op het mogelijk renoveren van de speeltuin in De Roos, naar aanleiding van de 
actie van de bewoners aldaar, is bericht ontvangen van de gemeente dat er dan geen 
middelen beschikbaar zijn om de nieuwe speelwerktuigen tussen De Roos en De Lelie te 
realiseren. 
De Stadsraad is van mening dat er met de nieuwe speelwerktuigen ter plekke iets gedaan 
wordt voor de jeugd van alle leeftijden en dat dat ook als zodanig gepresenteerd is aan de 
bewoners. Dat de actie van de bewoners van De Roos nu tot uitkomst heeft dat de 
geplande plaatsing van de nieuwe speeltoestellen geen doorgang vindt is natuurlijk geen 
goed uitgangspunt. 
Tom zal contact opnemen met de gemeente (Kees Okker) voor nadere informatie over 
tijdpad en financiering. 
 
Henk en Peter hebben al eerder aangegeven te stoppen als bestuurslid. Op de komende 
jaarvergadering nemen ze afscheid en zouden nieuwe bestuursleden benoemd moeten 
worden om de Stadsraad qua bestuursleden “op peil” te houden. Na een vragenronde 
blijken alle aspirantleden; Carien, Wim, Tom van der Stelt (via Whatsapp) en Jeffrey toe te 
willen treden. Dit zal als zodanig gecommuniceerd worden. Henk en Peter geven aan erg 
verheugd te zijn dat hun plaatsen met zoveel enthousiasme worden ingenomen. 
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De eerstvolgende vergadering (31 oktober) zal er uit het midden van de bestuursleden een 
nieuwe secretaris en voorzitter gekozen moeten worden. Anneke geeft aan het erg druk te 
hebben, maar het penningmeesterschap nog wel even te willen voortzetten. 
 
Na een overlegronde wordt besloten dat de jaarvergadering op 12 oktober zal starten om 
20:00 uur, met zaal open om 19:30. 
Als mogelijk zal de navolgende agenda worden gevolgd: 1. Opening, 2. Terugblik, 3. 
Financiën, 4. Verkiezing, 5. Gedenkbomen, 6. Vitale Kernen, 7. Wethouder Hanno, 8. 
Rondvraag, 9. Sluiting. 
Sonja zal Patrick Elfrink vragen om te vertellen over de Vitale Kernen. Henk zal Hanno 
Canters benaderen om te vertellen over zijn werk als wethouder met aandachtsgebied de 
“raden”. Henk maakt de presentatie over het afgelopen jaar aan de hand van de notulen. 
Tom Stuij zal een flyer ontwerpen, opmaken en laten printen. Hopelijk kan er dan 1 en 2 
oktober geflyerd worden. 
De achterzijde zal gebruikt worden voor de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 13 
januari 2023. Henk neemt contact op met de OVB of de OVB ook dit jaar weer participeert. 
Verder zal er op de flyer een oproep geplaatst worden om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan bij, zo geven de aanwezigen aan, ASV, Scouting, Brouwse Dag en Oranjevereniging. 
 
  
Het OOP (Ouderen Ontmoetingspunt) kan van de actielijst. In de Stuurgroep is besproken 
om tegenover de huidige “leugenbank” een extra bankje te plaatsen. Als het dan erg druk is 
kan dat ook gebruikt worden door de “ouderen”. 
Ook het overzicht opvolgingsschema kan van de lijst worden afgevoerd. Dit maakt nu 
onderdeel uit van het overzicht acties. 
Opgemerkt wordt dat het ontwikkelen van het huishoudelijk reglement nog in handen is van 
de gemeente. 
 
Het Waterschap heeft laten weten verkeersdrempels te realiseren bij de herinrichting van de 
Dapperweg. De Stadsraad ziet geen bezwaar, maar gaat er wel van uit dat aanwonenden 
en gebruikers geïnformeerd en betrokken worden. 
 
Inzake de door Pieter van der Hulle te organiseren werkateliers rondom mogelijke 
bouwplannen in het gebied tussen Muralt en Zuidwal (Garage Slager) is nog geen nieuws te 
melden. In het stuurgroepoverleg zal de ontwikkeling gedeeld worden teneinde de 
gemeente aan te laten haken in het traject. 
 
Er zijn ditmaal geen vragen in “de rondvraag” 
 
 
Henk sluit de vergadering af met een woord van dank aan de deelnemers. De volgende 
bijeenkomst is de jaarvergadering op 12 oktober. Hij hoopt op een goede opkomst.  
 
Volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 31 oktober 2022, 19:30 uur. 
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