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Verslag Jaarvergadering Stadsraad Brouwershaven op woensdag 12 oktober 2022. 
Locatie Tonnenmagazijn te Brouwershaven, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig:  
Stadsraad: Henk Zielman, Peter van der Meide, Sonja van Tooren, Nick van Vulpen en Tom 
Stuij.  
Sprekers: Hanno Canters, Patrick Elfrink 
Gasten: ca 75 bewoners van Brouwershaven, vertegenwoordigers uit de samenleving. 
Afwezig: Stadsraadlid Anneke de Oude (ziekte) 
 
De uitnodiging met de agenda is geflyerd in Brouwershaven en de bijeenkomst is 
aangekondigd via Facebook en opgenomen in de agenda van de Wereldregio.  
 

1. Opening en welkom 
2. Terugblik op de jaren 2021 en 2022 
3. Financieel jaarverslag 2021  
4. Samenstelling bestuur en (her)verkiezing 

Aftredend: Henk Zielman en Peter van der Meide 
Verkiesbaar: Carien Parthesius, Jeffrey van Beveren, Wim Doeswijk, Tom van der Stelt 
Herverkiezing: Tom Stuij 

5. Vitale Kern Brouwershaven 
6. Gedenkbomen 
7. Kennismaken met wethouder Hanno Canters 
8. Rondvraag 
9. Sluiting van de vergadering 

 
Nog voor 19:00 uur komen de eerste belangstellenden binnen en bij de opening om 19:30 is 
de zaal goed gevuld. Om stipt 19:30 heet voorzitter Henk Zielman de aanwezigen van harte 
welkom. In het bijzondere mevrouw Sabine Nouwens, de projectambtenaar van de gemeente 
en de vertegenwoordigers vanuit de politiek. 
 
Henk geeft inzicht in wat er zoals gespeeld heeft bij de Stadsraad het afgelopen jaar. Aan de 
hand van sheets komen o.a. zaken aan de orde als: 
 

• ‘t Brouwsel 
• Opening Markt en Haven 
• Structureel bestuurlijk overleg met WSV en OVB 
• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): herziening van de statuten op basis 

van het Convenant Stads-, Dorps-, en Wijkraden gemeente Schouwen-Duiveland 
• Rondgang openbare ruimte i.v.m. vervangen afvalbakken, banken en groenonderhoud 
• Reactie naar gemeente i.v.m. asfalteerwerkzaamheden parkeerterreinen Nieuwe 

Jachthaven en groenonderhoud algemeen en op de stadswallen 
• ‘Tafelen’ in het Tonnenmagazijn, met  aansluitend het koersballen 
• Open monumentendag 
• Verbreding fietspad dijk naar Den Osse 
• Voetgangers bebording centrum Brouwershaven 

http://www.brouwershaven.nu/
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• Energiemarkt in het Tonnenmagazijn 
• Vrijwilligers bijeenkomst (vooruitblik) 

 
 
Bij afwezigheid van Anneke licht Henk het financieel jaarverslag toe. Het verslag, inclusief de 
specificaties, ligt ook ter inzage. 
 
De Stadsraad heeft in 2021 o.a. ondersteuning verleend aan, of kosten gemaakt ten 
behoeve van:  
 

• Bijdrage Kerstboom overgemaakt naar de OVB (€ 350,00) 
• St. BrouwseDag (€ 250,00) 
• Muziekvereniging Apollo (€ 400,00) 
• ‘t Brouwsel en Stadspraet(€ 575,00) 
• Kerstboomverbranding (€ -,--) = niet doorgegaan vanwege lockdown 
• Website Brouwershaven.nu (€ 191,00) 
• Telefoon Hulpkring (€ 108,00) 
• SCEB/OVB Monumentendag (€ 137,50)  
• Koersballen (€ 35,00) 

 
 
Het subsidiebeleid is duidelijk en staat ook als zodanig op de website. Om misverstanden en 
onduidelijkheid te voorkomen worden subsidieverzoeken alleen afgehandeld als ze volgens 
de regels en schriftelijk zijn ingediend. Het is niet ingewikkeld, maar alle uitgaven van de 
Stadsraad moeten wel verantwoord zijn. 
 
In het kader van de benoemingen in de Stadsraad komen de kandidaten naar voren en vraagt 
Henk ze om zich kort voor te stellen. 
Er zijn dit jaar extra veel kandidaten, ook omdat zowel Henk als Peter uit de Stadsraad zullen 
treden na deze vergadering. 
 
Carien Parthesius heeft als aandachtspunt “zorg en welzijn” en woont sinds een aantal jaren 
in Brouw. 
Tom van der Stelt is erg betrokken bij de jeugd via de scouting en is daarnaast lid van de 
vrijwillige brandweer. We mogen hem een echte Brouwenaar noemen, al is hij in Zierikzee 
geboren. 
Jeffrey van Beveren, telg uit een oud Brouws geslacht. Heeft ook banden met de scouting en is 
in het dagelijks leven chauffeur. Ook hij is in Zierikzee geboren, maar dat moeten we hem 
maar niet kwalijk nemen. 
Wim Doeswijk woont sinds 2019 in Brouwershaven en is vanuit zijn werk betrokken bij 
bouwprojecten. Zijn aandachtsgebieden zijn dan ook nieuwbouw, verbouw en 
grondonderzoek / vergunningverlening. 
 
Henk vraagt vervolgens aan de vergadering om de benoemingen te bekrachtigen. Hij noemt 
daarop nogmaals, stuk voor stuk, de namen en iedere naam wordt met een unaniem en 
hartelijk applaus begroet. 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu
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De dame en heren zijn hierbij officieel toegetreden tot de Stadsraad. 
 
Vervolgens dient het mandaat van Stadsraadlid Tom Stuij te worden verlengd. Hij is in 2018 
voor de eerste keer in de Stadsraad benoemd en heeft aangegeven lid te willen blijven van het 
team. 
 
Op aangeven van Henk reageert de vergadering met applaus, zodat ook Tom “verkozen” is. 
 
Vervolgens vraagt Tom het woord om Peter en Henk officieel te bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid bij de Stadsraad de afgelopen jaren. Ze zijn beiden benoemd in 2015 en 
hebben dus best wat meegemaakt. Henk staat bekend als erg stipt als het gaat om het 
beginnen van de vergaderingen, terwijl Peter zo punctueel is opgetreden als secretaris dat er 
niets aan de aandacht ontsnapt is. Henk heeft, na het vertrek van Hanno, gefungeerd als 
voorzitter. Een taak die hem toevertrouwd kon worden. 
Natuurlijk is er voor beide heren een mooie bos bloemen, maar ook een cadeau. 
Zowel Henk als Peter krijgt een originele oude ets met een afbeelding van Brouwershaven. Die 
van Henk is uit de 16e eeuw en de van Peter uit begin van de 17e eeuw. Omdat de lijsten goed 
verpakt zijn zal het uitpakken door de heren gebeuren na afloop van de vergadering. 
 
Dit afscheid is voor de vergadering reden om fors te applaudisseren. 
 
De vergadering wordt hervat. 
 
Patrick Elfrink, Buurtsportcoach van SMWO, praat de aanwezigen bij over het project Vitale 
Kernen. In de Stuurgroep van dit project, wordt nu geparticipeerd door ASV, Vrouwen van NU, 
2 x Fysiotherapeuten en de Stadsraad. Er is een enquêteformulier verspreid in 
Brouwershaven en er zijn maar liefst 99 reacties ontvangen. 

Hij toont de uitslagen op het scherm. Er blijkt best wel interesse te zijn om meer te gaan 
bewegen. 

Maar uit de opmerkingen blijkt dat het vaak om bestaande initiatieven gaat. 

Belangrijkste uitkomst, tot nu toe, is dat er een overzicht moet komen van alle activiteiten die 
in Brouwershaven georganiseerd worden. Dat ontbreekt nu en is een grote drempel om “iets” 
te gaan ondernemen. 

In het kader van de beweegtuinen merkt Henk van ’t Hoff op dat er in Ellemeet een prachtige 
beweegtuin is gerealiseerd. Patrick beaamt dit. De beweegtuin in Brouwershaven, gekoppeld 
aan het afscheidscadeau van Dr. Roth, zal wat kleiner van opzet zijn en ook meer gericht op 
gebruik door ouderen.  

Petra van der Weele merkt op dat de scouting ook best wil participeren in het geheel. Patrick 
is hier verheugd over en geeft aan dat Petra zich bij hem kan melden. 

 

Vervolgens komt Tom Stuij aan het woord. Hij praat de aanwezigen bij over de problematiek 
rondom de gedenkbomen. Er worden al jaren gedenkbomen geplaatst op Schouwen-

http://www.brouwershaven.nu/
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Duiveland. Eerst alleen als cadeau vanuit de gemeente aan de 100-jarigen, later ook door een 
ieder die bereid was de kosten van € 75,00 te dragen. 

Ook in Brouwershaven zijn gedenkbomen geplaatst. Eerst aan het Slingerbos en toen daar de 
grond te nat bleek zijn er ook bomen geplant bij de Grote Kerk. 

Toen de Stadsraad dat opmerkte is men in het geweer gekomen. Immers het is zo uniek dat 
onze kerk een groot zichtsveld heeft in de polder. Door het planten van “veel” bomen gaat dat 
unieke zicht verloren. 

Juist ook omdat niet duidelijk was waarom de bomen daar geplaatst werden en waarom (er 
bleek geen beleid vanuit de gemeente, iedere aanvraag werd geaccepteerd) is in overleg met 
de gemeente besloten het planten van bomen in Brouwershaven even te pauzeren. 

De betrokken beleidsambtenaar heeft in juni toegezegd om voor deze vergadering te komen 
met een concept-beleid. Zij heeft helaas laten weten dat er vertraging is ontstaan en dat dit 
concept nu pas in november beschikbaar komt.  

Een tegenvaller, want het is de bedoeling dat het concept-beleid uitvoerig wordt besproken en 
dat de bewoners van Brouwershaven ook hun zegje kunnen doen over de plek waar de 
gedenkbomen dan geplaatst gaan worden. 

Tom benadrukt dat het idee van gedenkbomen zeer sympathiek is en dat de Stadsraad dat 
ook zeker ondersteunt. Maar dat de uitvoering en het beleid wel moet passen binnen de 
redelijkheid wat van Brouwershaven gevraagd wordt. Ook is het zaak het belang van de 
aanvrager te beschermen, immers een eenmaal geplaatste gedenkboom op een verkeerde 
plek gaat voor problemen zorgen. Het verwijderen van een “gewone” boom zorgt vaak al voor 
commotie, maar bij een gedenkboom zullen de emoties alleen maar verder oplopen. 

Op de vraag vanuit de zaal hoe men kan deelnemen aan dit project antwoord Tom dat, zodra 
het concept-beleid gereed is, dit via de Stadsraad gefaciliteerd zal worden. Wordt vervolgd. 

Vervolgens komt onze nieuwe wethouder, Hanno Canters, aan het woord. Hij merkt direct op 
dat het toch wel een thuiswedstrijd is voor hem en ook dat hij blij verrast is door het aantal 
jonge nieuwe leden van de Stadsraad dat vandaag benoemd is. Na zijn afscheid van de 
Stadsraad in maart hebben Henk en Peter zijn taken overgenomen. Tot volle tevredenheid, en 
hij wil ze daarvoor ook extra bedanken.  Als Stadsraad van Brouwershaven hebben wij het 
geluk de uitgewerkte Stadsvisie als basis voor verdere ontwikkelingen te kunnen gebruiken. 
Niet alle kernen zijn al zo ver. 

Als Wethouder kijkt hij natuurlijk toch ook anders naar de problematiek, maar hij is blij dat 
hij mooie uitdagingen in z’n portefeuille heeft. Hij is bereid z’n nek uit te steken. 

Op de getoonde sheet staan werkzaamheden en uitdagingen vermeld als: 

Portefeuilles: 
•Communicatie en voorlichting 
•Interne zaken 
•Optimalisering van de dienstverlening (inclusief digitale dienstverlening) 
•Personeel en organisatie 
•Stadsraden en dorpsraden 
 
Projecten: 

http://www.brouwershaven.nu/
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•Ondersteunen bestuurskracht stads-, dorps-en wijkraden 
•Herijken subsidiebeleid (incl. herziening Algemene Subsidieverordening –ASV)  
•Proces sturingsfilosofie Omgevingswet en invoering Omgevingswet 
•Renovatie kademuren Oude Haven Zierikzee 
 
Hanno sluit af met een uitgebreide en gloedvolle toelichting, waarbij wel duidelijk wordt dat 
de Stads, -Dorps- en Wijkraden zich mogen verheugen op extra aandacht. Zijn focus ligt 
natuurlijk niet op Brouwershaven, maar hij voert met alle kernen overleg. 

Henk bedankt Hanno voor dit inkijkje in z’n huidige baan. Net als bij Patrick eerder wordt er 
door Sonja een mooie bos bloemen overhandigt als dank voor zijn aanwezigheid en het geven 
van de presentatie. 

Henk vraagt vervolgens nog aandacht voor de unieke Hulpkring zoals die sinds enige jaren in 
Brouwershaven functioneert. Prachtig dat vrijwilligers zich inzetten, op allerlei gebied, om 
hulpvragen te kunnen inwilligen. 

De vergadering ondersteunt zijn bedankje met een hartelijke applaus voor alle betrokken 
vrijwilligers. 

Verder bedankt Henk het echtpaar Wil en Louis Obbink voor hun, wederom zeer geslaagde, 
schoonmaakactie. Henk heeft meegedaan en de Brouwse actie, met als basis de jongeren van 
de scouting, was terug te vinden in een groot artikel inde PZC.   

Inzake de herinrichting van de Markt meldt Henk dat het nu om de laatste loodjes gaat. De 
lichtmasten worden nog geplaatst, evenals het watertappunt en de informatiezuil. Hij bedankt 
Sabine voor de fijne samenwerking gedurende de looptijd van het project. 

Inzake de verkeersituatie. Na de succesvolle inloopavond is nu de afdeling verkeer bezig om 
gemaakte opmerkingen te verwerken. Er is toegezegd dat de vraagstellers binnenkort bericht 
ontvangen over het hoe en wat van de verkeersmaatregelen. De betrokkenen hebben wel 
aangegeven dat niet iedereen een positief antwoord kan verwachten. Er zijn wel eens 
tegenstrijdige belangen, een probleem wordt verschoven naar een ander of de wettelijke 
regelingen houden iets tegen. 

 
Over dit onderwerp worden nog wat vragen gesteld vanuit de zaal: 
• Waarom is het voetpad langs het parkeerterrein aan de nieuwe haven verdwenen? 
• Waarom is de Poortdijkstraat nog steeds open voor alle verkeer? 
• Waarom wordt er niets gedaan aan de drukte in de Noorddijkstraat? 
• Waarom wordt er geen rekening gehouden met de beperkte doorgang in de Molenstraat? 
 
Deze zaken zijn allemaal al eens eerder aan de orde gekomen en bekend bij de afdeling 
verkeer. Henk benadrukt dat we het antwoord vanuit die afdeling eerst moeten afwachten. 

Wethouder Canters vult aan dat verkeer niet zijn portefeuille is, maar dat hij, als Brouwenaar, 
het geheel natuurlijk wel nadrukkelijk volgt. Het aanpassen van verkeerssituatie verloopt 
volgens een proces. Wat zijn de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen. Er is nu 
een extra inspraakmiddag geweest en extra informatie is nu bekend. Maar niet alles is 
juridisch mogelijk. Daarnaast is nog niet alle onduidelijkheid weggenomen voor de 
verkeersgebruiker. Niet alle borden zijn geplaatst en ook de navigatiefirma’s als Google zijn 

http://www.brouwershaven.nu/
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nog niet op de hoogte van de aanpassingen. Die worden op de hoogte gesteld als er een 
definitief verkeersbesluit genomen is en alle werkzaamheden zijn afgerond.  

Als laatste merkt hij op dat de afdeling handhaving wel de wettelijke middelen moet hebben 
om te kunnen handhaven. We mogen en willen niet verwachten van deze afdeling dat ze zelf 
regels gaat verzinnen en uitvoeren. 

Ter afsluiting van dit onderwerp wordt vanuit de vergadering wel aangegeven dat men 
verwacht dat de Stadsraad het geluid vanuit de vergadering, bijvoorbeeld om snelheid 
remmende maatregelen te nemen, laat horen op het gemeentehuis. 

Henk benadrukt dat dat ook zo is. Niet alleen is er nauw contact met de gemeente, maar ook 
de notulen worden gepubliceerd en gelezen. 

De rondvraag wordt vervolgd 

Petra van der Weele geeft aan dat ze bij de opening van de Markt de inbreng vanuit de 
bewoners en de verenigingen miste. Het was een feestje van de watersportvereniging 
aangeboden aan de bewoners. Leuk, maar het had beter gekund. 

Tom koppelt nog terug naar de Energieavond van 21 september. Daar zijn twee initiatieven 
gelanceerd waarbij bewoners kunnen participeren. Voor het project van BewuSD, waarbij 
bewoners gezamenlijk kijken naar wat er mogelijk om energie te besparen, hebben zich 
inmiddels een aantal bewoners aangemeld. 

Er wordt nog gezocht naar geïnteresseerden om deel te nemen in het project vanuit de 
gemeente waarin alternatieve energiebronnen voor Brouwershaven worden beschouwd (van 
het gas af). Geïnteresseerden kunnen zich dadelijk bij hem melden waarna hij voor 
doorkoppeling naar de gemeente zal zorgen. 

Bouke Werff meldt dat het ‘s-avond op de Haven Noordzijde wel erg donker is. Vooral op het 
brede stuk waar zij woont. Meerdere aanwezigen onderschrijven de opmerking. Henk zal 
contact opnemen met de betreffende afdeling van de gemeente met de vraag of het mogelijk is 
de lampen wat feller te laten branden. 

Dan is het tijd voor Henk om zijn laatste vergadering af te sluiten met enerzijds de oproep aan 
de aanwezigen om op 13 januari 2023 naar de nieuwjaarsreceptie te komen en anderzijds om 
nu nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 
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