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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 28 november 2022 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Anneke de Oude, Sonja van Tooren, Nick van Vulpen, Tom van der Stelt, Wim 
Doeswijk, Jeffrey van Beveren en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig met kennisgeving: Carien Parthesius 
 
Tom opent, voor de eerste keer als voorzitter, de bijeenkomst met een woord van welkom. 
Alleen Carien is deze maal afwezig i.v.m. een vakantie. Er zullen ook deze vergadering 
weer veel onderwerpen de revue passeren. 
 
De notulen van de vergadering op 31 oktober worden goedgekeurd en getekend door Tom 
en Wim (in zijn positie als secretaris). Op de website zijn de notulen inmiddels ook al in te 
zien voor belangstellenden. 
 
Tom en Wim hebben de Gebiedssessie lokale ontwikkelingsstrategie bijgewoond in het 
Watersnoodmuseum. Gaat om het inventariseren van ideeën en plannen die de economie, 
de duurzaamheid en de sociale cohesie op het eiland kunnen bevorderen. Er waren een 
aantal dorpsraden vertegenwoordigd, alsook het bedrijfsleven en ideële organisaties. Er 
komt een vervolg n.a.v. de geleverde input. Bevestigd werd wel dat er grote verschillen in 
toekomstvisie en mogelijkheden zijn tussen de verschillende deelgebieden op het eiland. 
 
Op het gevoerde overleg tussen de Stadsraad, OVB en Watersportvereniging werd de 
Stadsraad vertegenwoordigd door Tom en Carien. De OVB (vertegenwoordigd door Debby 
Hanse) meldde vooralsnog afwijzend te staan tegenover een BIZ. De Watersportvereniging 
(Marc de Nies) vraagt aandacht voor de kerstversiering, ook rond de haven. Meer en meer 
worden de boten het jaarrond gebruikt en ook nu hebben een aantal leden aangekondigd 
de feestdagen op hun boot in Brouwershaven te willen doorbrengen. Daarnaast kijken de 
watersporters uit naar glasvezel WiFi. Het huidige WiFi netwerk op de haven is regelmatig 
overbelast en zeker niet geschikt om te streamen. De Stadsraad ondersteunt zeker het 
streven om Brouwershaven te verfraaien in winter en zomer met versiering en bloemen. Het 
is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitrol van WiFi, maar dit onderwerp wordt door 
OVB en Stadsraad meegenomen naar het Projectgroep overleg met de gemeente. Tot slot 
meldde de OVB dat door deelname aan de SESD (inclusief de website) het gebruik van de 
website brouwershaven.nu wellicht gestopt gaat worden. 
 
Het gemeentelijk overleg binnen de projectgroep op 2 november is bijgewoond door Henk 
en Tom. Extra aandacht is gevraagd voor de verkeerssituatie op de hoek Meekrapstraat / 
Oude Schouwsedijk. Afgesproken is ook dat het belijningsplan voor het parkeerterrein 
Nieuwe Jachthaven voor uitvoering zal worden gedeeld. Voor de fietsenstalling van de 
watersportvereniging is een locatie voorgesteld door de gemeente. Dat voorstel ziet er heel 
reëel uit en zal worden gecommuniceerd met de watersportvereniging. 
Sonja kan (als vice-voorzitter) helaas niet aanwezig zijn op het verplaatste overleg van 21 
december. Tom zal op zoek gaan naar een vervanger(ster). 
Dan zal ook het toeristenbelastingprobleem van de scouting worden geagendeerd. Als de 
scouting nu andere scouting-groepen ontvangt moet er door de gasten toeristenbelasting 
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worden betaald. Dit werkt kostenverhogend voor de verenigingen, leden en vrijwilligers. Dat 
past eigenlijk niet binnen het streven van de gemeente om verenigingen te ondersteunen bij 
het meer “laten bewegen” van de leden. 
Andere gemeenten in Zeeland hebben, volgens Jeffrey en Tom vd S, verenigingen 
vrijgesteld van het betalen van de toeristenbelasting. Het gaat bij de scouting Grevelingen 
om behoorlijke bedragen als 100 scouts een weekje doorbrengen op het terrein.  
 
Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting is, op basis van amendement vanuit de 
VVD, een extra bedrag vastgesteld voor het inzetten van extra bloem-pyramides op de 
Markt om zo, op vriendelijke wijze, het parkeren buiten de vakken te ontmoedigen. Ook zal 
er een extra zitbankje worden geplaatst op de Haven Zuidzijde ter hoogte van de 
Poortdijkstraat.  
De Stadsraad is blij met deze toegezegde extra’s. 
 
Kees Okker van de gemeente heeft de groenplannen voor de Wethouder Den Boerstraat en 
de Dierenweide inmiddels voorbereid. E.e.a. conform eerdere toezeggingen. Hij zal de 
plannen communiceren met de bewoners. 
 
Ook heeft Kees Okker inmiddels twee voorstellen ontwikkeld voor de renovatie van de 
speeltuin aan De Roos. De plannen zullen met de bewoners worden gedeeld en de 
bewoners kunnen kiezen welk plan er uitgevoerd gaat worden.  
 
Er is door een bewoonster van Brouwershaven een bericht gezonden aan Connexxion over 
de moeilijke bereikbaarheid van Brouwershaven. De Stadsraad heeft een kopie ontvangen, 
echter is in deze geen partij. Het openbaar vervoer wordt geregeld door de Provincie. Voor 
de jaren na 2025 is inmiddels een Regionale Mobiliteitsstrategie vastgesteld. 
 
Op verzoek zal de gemeentelijke vragenlijst wateroverlast en overlast door hitte op de 
website toegankelijk worden gemaakt. Er zal aandacht voor gevraagd worden via de 
socials. 
 
Zoals het er nu uitziet wordt het voorstel vanuit de Stadsraad over het nader ontwikkelen 
van de Grote Kerk ondersteunt vanuit de Raad. Als dat bevestigd wordt, dan zal de 
Stadsraad een vervolgoverleg met de betrokken partijen OVB, Beheersstichting en SCEB 
organiseren. Sonja en Anneke geven aan het vervolgtraject samen met Tom te willen 
ingaan. 
 
Nick meldt dat, ondanks zijn melding bij de gemeente, het licht op de Markt nog niet 
gerepareerd is. Hij zal dat opnieuw aankaarten.  
 
In maart zullen er weer Reanimatiecursussen worden gegeven. De Stadsraad heeft de 
communicatie op zich genomen. Dat kan het beste met een flyer. Er zal een gelegenheid 
worden gezocht waarbij de flyer voor de cursussen gecombineerd kan worden met een 
andere aankondiging. Jeffrey en Tom vdS opperen de kerstboomverbranding op 7 januari. 
De organisatie is nog niet rond, maar het is zeker een goed idee. Jeffrey en Tom vdS gaan 
overleggen met de betrokken partijen van voorgaande jaren.. 
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De door de Energiek Zeeland ondersteunde start van het Energieteam Brouwershaven 
loopt niet zoals gepland. Het is door de gemeente aangekondigd tijdens de jaarvergadering, 
maar er is nog niets met de bewoners gecommuniceerd. Juist nu het kouder wordt kan het 
helpen bij het energiezuinig maken van een woning van groot belang zijn voor de bewoners.  
 
Van Cockie de Wilde van de gemeente is vernomen dat het conceptbeleid Gedenkbomen 
nog niet gedeeld kan worden. Er wordt sinds juni aan gewerkt en de Stadsraad wil dit 
onderwerp juist heel graag met de bewoners bespreken. 
Ook de projectgroep Alternatieve Energie, waar Nick deel van uitmaakt, is nog niet 
bijeengeroepen. 
 
KWS gaat werken aan de Grachtweg en heeft hierover een bewonersbrief opgesteld. 
Jammer dat er fouten zitten in zowel de omschrijving (Burgh-Haamstede?) als de afsluiting 
(tussen Schendersweg en Noorddijkstraat ipv Oude Schouwsedijk) 
 
Nick heeft (als vervanger van Anneke) op 7 november het overleg bijgewoond over de 
Beweegtuin van Dr. Roth.  Er wordt nu een definitief plan opgesteld door Kees Okker en dat 
zal nog eenmaal worden voorgelegd aan de Stadsraad. De bekostiging van het plan is 
inmiddels op orde. 
 
Tom en Wim hebben vernomen dat de jaarlijkse Fjoertoer in 2023, op 16 september, 
mogelijk ook een start gaat kennen in Brouwershaven. De “lange” wandeling eindigt dan in 
Renesse. Er is toegezegd dat we, zodra de plannen door de organisatie verder zijn 
uitgewerkt, betrokken zullen worden.  
 
Tom vdS is, zoals bekend ook brandweerman. De brandweer komt wekelijks bijeen op 
maandagavond. Tom vdS kan dan ook niet altijd aanwezig zijn bij de maandagvergadering 
van de Stadsraad. Omdat het toch prettig is als Tom vdDS aanwezig kan zijn wordt 
besloten dat Sonja onderzoekt of en wanneer er voor een andere vergaderdatum gekozen 
kan worden. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Tom de vergadering. Volgende keer is het wellicht 
mogelijk een groepsfoto te maken (als de Stadsraad compleet is) voor op de website. 
 
 
Volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 19 december 2022, 19:30 uur. 
(Is verplaatst naar woensdag 21 december, 19:30) 
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