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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 31 oktober 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 en Peter zijn bereid gevonden om nog aan deze vergadering deel te nemen, zodat er 
geen waardevolle informatie verloren gaat. 
 
De aanwezigen gaan er mee akkoord dat Henk voor de laatste maal “de hamer” hanteert, 
ook al omdat Peter deze vergadering nog voorbereid heeft. 
 
Henk opent de bijeenkomst. Tom van der Stelt is helaas weer afwezig, ditmaal omdat er 
een cursusavond bij de brandweer is en die mag hij natuurlijk niet missen. Van de normale 
maandagse oefenavonden bij de Brandweer kan hij er best af en toe een overslaan voor het 
deelnemen aan de vergadering van de Stadsraad, maar deze cursusavond juist weer niet. 
 
De notulen zijn akkoord en inmiddels ook alweer op de site geplaatst. Nu voor de echt 
laatste keer worden ze getekend door Peter en Henk. 
 
Naar aanleiding van de bespreking van de notulen merkt Henk op dat er naar zijn weten 
nog geen bespreking heeft plaatsgevonden tussen Robert Lievense en het bestuur van de 
stichting Grote Kerk. De Stadsraad blijft van mening dat zij bij overleggen rondom de 
toekomst van de kerk betrokken moet zijn. Ook al omdat juist de Stadsraad het onderwerp 
geagendeerd heeft en er, na grootscheeps en diepgravend onderzoek, een gedegen 
zienswijze aan het college is toegestuurd. 
 
Nu Henk en Peter afscheid nemen als respectievelijk (vice)voorzitter en secretaris is het 
zaak de rollen binnen het bestuur te verdelen. Gelukkig zijn er maar liefst 4 nieuwe 
bestuursleden benoemd tijdens de jaarvergadering, dus dat moet mogelijk zijn. 
Na uitleg over de diverse verplichtingen die bij de functies horen worden de taken als volgt 
verdeeld: 
Voorzitter – Tom Stuij 
Vice-Voorzitter – Sonja van Tooren 
Penningmeester – Anneke de Oude 
Secretaris – Wim Doeswijk 
 
Verder zal Jeffrey van Beveren het beheer van de Facebookpagina overnemen van 
Anneke. 
Peter zal nog een nadere afspraak maken met Wim over de overdracht van de stukken en 
de wijze waarop zaken worden opgepakt. 
 
Henk merkt op dat hij nog geen reactie heeft ontvangen vanuit de OVB inzake de invulling 
van de nu niet benutte kwaliteitszetel. 
 

http://www.brouwershaven.nu/
mailto:stadsraad@brouwershaven.nu


 

   
Stichting Stadsraad Brouwershaven 

   
 

Website www.brouwershaven.nu  * E-mail stadsraad@brouwershaven.nu  
Secretariaat p/a Molenstraat 60, 4318 BV Brouwershaven * Kamer van Koophandel 22043295 * IBAN nummer NL93RABO0357840305 

 
Pagina 2 van 4 

Tom heeft de jaarvergadering van de gezamenlijke stads- dorps- en wijkraden bezocht. Het 
hoofdonderwerp waren de statuten van de raden zoals die nu notarieel bekrachtigd zijn. 
Nog niet alle raden zijn al klaar. Dat komt omdat er hiaten in de statuten zitten. Zaken die 
niet verhelderend werken voor de raden. Onder andere zijn de verkiezing van de leden van 
de raad en de participatie vanuit de bewoners niet goed geregeld. 
Om dat te corrigeren neemt de gemeente het voortouw om nu wel juiste statuten voor te 
stellen. Wethouder Hanno Canters heeft aangegeven dat daarover contact gezocht zal 
worden met de notaris en dat alle bekende vragen en opmerkingen zullen worden 
meegenomen in dat overleg. Zodra de nieuwe concept-statuten beschikbaar zijn zullen ze 
gedeeld worden met de raden en er komt een aparte bijeenkomst van de raden om van 
gedachten te wisselen. Doel is dat alle raden dezelfde statuten hanteren. 
 
Terugkijkend op de jaarvergadering van 12 oktober is de algemene indruk dat de 
vergadering zeer goed is bezocht. De sfeer was goed en er waren ditmaal ook meer 
jongeren aanwezig. Duidelijk is wel geworden dat de beeldspraak die Tom vaker gebruikt 
om zaken te vereenvoudigen of wat scherper te duiden, niet door alle aanwezigen naar 
waarde wordt geschat. Tom benadrukt dat het naar zijn mening juist wel de bedoeling is dat 
iedereen begrijpt waar het over gaat en dat er duidelijkheid is over de wijze waarop zaken 
door de Stadsraad opgepakt worden. Maar hij zal zich, zeker in zijn nieuwe rol als 
voorzitter, wat diplomatieker gaan uiten. Dat is immers ook goed voor de Stadsraad en 
Brouw. 
Carien merkt op erg blij te zijn te merken hoe betrokken bewoners zijn bij de onderwerpen. 
Dat de meningen niet altijd aansluiten doet geen afbreuk aan haar waardering voor de 
betrokkenen. 
 
Wim heeft de avond over klimaatadaptatie bezocht, waar zo’n 30 aanwezigen vanuit de 
raden, de gemeente, milieubeweging en enige agrariërs hebben gesproken over de 
gevolgen van klimaatverandering en hoe ons eiland zich daarop kan voorbereiden. De 
zeespiegelstijging is qua dijken geen onoverkomelijk probleem, zaken als droogte, verzilting 
en het gebrek aan zoet water moeten echt meer aandacht krijgen. Beleid rondom 
klimaatadaptatie staat nog in de kinderschoenen. Wim benadrukt dat het wel zaak is dat 
brede participatie plaatsvindt. Beleid mag niet alleen door actiegroepen bepaald worden, 
beleid is er voor iedereen. Wim verwacht wel dat er een vervolg komt op de gehouden 
bijeenkomst. 
 
Er is bericht ontvangen van Margo Lemson van de VVD Schouwen-Duiveland dat zij, de 
notulen van de Stadsraad lezend, wat zaken zal aankaarten in de raad. Zijn noemt de 
“vertraging” die optreedt bij het verlenen van toegezegde subsidie voor de Brouwse Dag en 
het gebrek aan middelen om de twee lopende speeltuin-projecten te kunnen uitvoeren. 
 
Er zijn twee berichten ontvangen van een bewoner, waarin ingegaan wordt op de 
problemen rondom de plaatsing van zonnepanelen en verkeersproblematiek op de Zuidwal. 
De schrijver geeft zelf al aan deel te nemen aan het project rondom de energievoorziening 
in Brouwershaven en verzoekt ook om de in de jaarvergadering gedane oproep en 
toezegging om de gemeente te verzoeken de bewoners snel te informeren over te nemen 
vervolgstappen rondom de verkeerssituatie “Markt”.  
Peter geeft aan dat hij de gemeente inmiddels dienovereenkomstig geïnformeerd heeft. 
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Tom zal een antwoord formuleren en delen met de Stadsraad, waarna Wim de briefschrijver 
zal beantwoorden. 
 
Het komend projectgroep overleg met de gemeente staat gepland voor 3 november. Tom 
zal aanwezig zijn en zo mogelijk ook Sonja. Zaken die aangekaart kunnen worden zijn: 
Hekwerk bij de sluis nog niet op orde. Werkzaamheden in Nieuwstraat en Noorddijkstraat 
niet bekend bij de Stadsraad. De signalen uit de jaarvergadering. De gevaarlijke kruising 
Meekrapstraat-Oude Schouwsedijk. Inpassen parkeerterrein jachthaven in klimaatadaptatie. 
 
Na de jaarvergadering hebben maar liefst 6 inwoners zich aangemeld om deel te nemen 
aan het overleg rondom alternatieve energievoorziening in Brouwershaven. Nick geeft aan 
daarin namens de Stadsraad te willen participeren. Tom zal de gemeente hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
Er is een bericht ontvangen van een bewoner dat het informatiebord bij het speeltuintje aan 
de Drilhoek voor verwarring zorgt. Diverse leden van de Stadsraad hebbend afgelopen 
week het bord nader bekeken. De kaart is, zoals alle kaarten, noordgericht. De plaatsing en 
looproute is echter naar het zuiden. Dat botst. Voor de duidelijkheid had er een noordpijl op 
aangebracht moeten zijn. Maar gelukkig is de kaart wel duidelijk in waar je staat, en waar 
de bekende zaken als jachthaven, Markt en parkeerterrein liggen. Dat verduidelijkt veel. 
Tom zal een antwoord formuleren, delen met de leden en Wim zal de briefschrijver 
vervolgens antwoorden. 
 
Het is alweer een aantal jaar geleden dat de Stadsraad ondersteuning heeft verleend aan 
reanimatiecursussen. Dat in het kader van de leefbaarheid van Brouw. Het is tijd om 
certificaten te verlengen en weer nieuwe deelnemers de cursus te laten volgen. Dit is ook 
zo aangekaart door de organisator. De Stadsraad ondersteunt het idee nog steeds. Ieder 
gered leven is er één en des te meer mensen een reanimatiecursus gedaan hebben, des te 
groter is de kans dat een mensenleven gered kan worden. Sonja benadrukt  dat ‘t Roefje 
weer beschikbaar is voor de cursussen als daarom gevraagd wordt. Zodra de cursussen 
gegeven worden zal er ook via Facebook aandacht aan geschonken worden. Tom zal de 
organisator benaderen voor een vervolg. 
 
Helaas is niemand vanuit de Stadsraad beschikbaar om op 17 november aanwezig te zijn 
bij de première van de film over het gemeentelijk CO2-budget. De organisatie zal op de 
hoogte gesteld worden. 
 
Hetzelfde geldt voor de uitnodiging om op 18 november deel te nemen aan de 
“verbindingsdag”. 
 
Van de nieuwe lichtmasten op de Markt is een lamp defect. Daarnaast branden ze de hele 
nacht. Beter zou zijn als de lichten doven als ook het aanlichten van het voormalige 
stadhuis en de Grote Kerk stopt. Vreemd is dat bij het monument van Cats één van de vier 
lampen wel keurig uitgaat om 11 uur ’s-avonds. Nick zal hierover contact opnemen met de 
gemeente. 
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Verder vraagt Nick de leden om bij gelegenheid eens Renesse te bezoeken. Daar is ook 
flink geherstructureerd, maar zijn parkeerplaatsen en groenstroken beter zichtbaar dan bij 
ons. Wellicht kunnen we er nog iets van leren. 
Vanuit de Noorddijkstraat komen fietsers de Markt op. Geen probleem natuurlijk, dat is ook 
de bedoeling. Maar jammer is dat ze dan niet op de rijweg gaan rijden, maar dwars door het 
wandel en uitstalgebied.  
Deze week zijn de eerste mooie verkeersborden geplaatst op de Markt. Maar het geheel is 
nog niet compleet en ontbreekt de tijdsaanduiding. Gelukkig gaat de blauwe zone pas in 
werking vanaf 1 april 2023, dus er is nog even tijd. 
 
Anneke meldt contact te hebben gehad met Dr. Roth over de beweegtuin. Daar zit nu echt 
schot in. Er is op 7 november in het gemeentehuis een overleg gepland om de laatste 
zaken op een rijtje te zetten. Anneke kan dan helaas niet aanwezig zijn, maar Nick is bereid 
in haar plaats deel te nemen. Tevoren zal hij worden bijgepraat. 
 
Dan is de allerlaatste vergadering met Henk en Peter voorbij. Carien meldt dat ze volgende 
maand met vakantie is. Henk sluit af, het waren mooie jaren, er is veel bereikt en hij en 
Peter zijn blij daaraan meegewerkt te hebben. Ze blijven beschikbaar voor als er informatie 
gezocht wordt. Op de jaarvergadering zijn de heren al bedankt en hebben een cadeautje 
ontvangen. Dus nu blijft het bij een handdruk. 
 
 
Volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 28 november 2022, 19:30 uur. 
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