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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op woensdag 21 december 2022 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Carien Parthesius, Sonja van Tooren, Nick van Vulpen, Tom van der Stelt, Wim 
Doeswijk, Jeffrey van Beveren en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig met kennisgeving: Anneke de Oude 
 
Tom opent de bijeenkomst. Anneke is helaas verhinderd door werkzaamheden. Verder 
vergaderen we nu een keer op woensdag. Dan blijkt het echter niet zo rustig te zijn in het 
Tonnenmagazijn. Er is volop achtergrondmuziek. Het is de laatste vergadering van dit jaar. 
Er is veel opgepakt en natuurlijk ook afscheid genomen van Hanno, Henk en Peter. 
Daardoor is veel kennis niet meer uit de eerste hand beschikbaar. Maar gelukkig nog wel 
opvraagbaar. Met de nieuwgekozen leden kan de Stadsraad echter op volle sterkte het jaar 
afsluiten en uitzien naar een enerverend 2023. 
 
De notulen van de vergadering op 28 november worden goedgekeurd en getekend door 
Tom en Wim. Op de website zijn de notulen inmiddels ook al in te zien voor 
belangstellenden. 
 
Er is bericht ontvangen dat B&W zich kunnen vinden in het advies vanuit de Stadsraad om 
een verdiepingsslag te laten uitvoeren voor de herbestemming van de Grote Kerk. Ook 
geeft B&W aan dat de Stadsraad in dit vervolg weer eerste aanspreekpunt zal zijn en 
natuurlijk stakeholders als de PKN-gemeente, de SCEB en de OVB weer mee zal nemen in 
het traject. De Stadsraad is verheugd dat de gewenste vervolgstappen genomen kunnen 
worden. Tom pakt op dat in het nieuwe jaar dit traject in gang gezet kan worden. 
 
Vanuit de SCEB is het verzoek ontvangen om de organisatie van een tentoonstelling over 
de Watersnoodramp in Brouwershaven te ondersteunen. Als start van het geheel zal er 
door de SCEB een bijeenkomst voor de bewoners worden georganiseerd. De Stadsraad 
ondersteunt het idee en proces. Omdat er, naar nu blijkt, voor de kerstboomverbranding niet 
geflyerd hoeft te worden kan de achterzijde van de flyer over de Reanimatiecursus voor de 
aankondiging worden gebruikt. Tom zal dit laten weten en om input vragen voor de flyer. 
Die kan dan eerste helft januari worden verspreid. 
 
In overleg met de OVB wordt voorgesteld om Marco van Vulpen van de SCEB op de 
nieuwjaarsreceptie de mogelijkheid te geven om, zeer kort, de tentoonstelling aan te 
kondigen en te wijzen op de komende bewonersbijeenkomst. De Stadsraad kan zich vinden 
in het voorstel en Tom zal dat laten weten aan Marco. 
 
De nieuwjaarsreceptie zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht via de website, 
FB en andere socials. Tom zal Jeffrey de juiste gegevens toezenden.  
 
Als vervolg op de notitie over de inbreidingslocaties stelt Tom voor om te werken aan een 
gebiedsvisie / masterplan voor wat betreft de woningbouw in Brouwershaven. Het eerder 
door Pieter van der Hulle voorgestelde participatietraject rondom mogelijke nieuwbouw op 
de locatie Garage Slager tot en met de brandweerkazerne, zou dan uitgebreid worden tot 
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heel Brouwershaven. Voordeel is dat dan in één oogopslag duidelijk is wie wat waar wenst 
en mogelijk kan zijn. Tom overlegt met Pieter en koppelt terug naar de Stadsraad. 
 
Er zijn best veel ingekomen stukken geweest afgelopen maand, maar een procedure wat 
geagendeerd wordt is niet duidelijk. Afgesproken wordt dat ingekomen stukken “ter info” 
worden toegestuurd aan de leden. Geagendeerd wordt er alleen op aangeven van een lid. 
 
Vanuit de Stadsraad is in 2020 subsidie toegezegd aan de organisatoren van de 
Verwendag. Mw. Cathy Vos meldt dat de Verwendag nu voor het eerst na Covid weer 
plaats zal vinden. En vraagt of de Stadsraad wil ondersteunen. De Verwendag staat 
gepland op zaterdag 18 maart en mannen en vrouwen met en na kanker worden die dag 
“verwend” in het Tonnenmagazijn. De Stadsraad ondersteunt dit doel van harte en moedigt 
Cathy Vos aan om een hernieuwde aanvraag voor subsidie in te dienen. Wim zal de haar 
op de hoogte brengen. 
 
Vanuit de ouderensoos Bostonplein, bij monde van voorzitter Ben van der Meer, is een 
bericht ontvangen waarin gevraagd wordt of financiële ondersteuning mogelijk is. De 
zaalhuur gaat op jaarbasis met bijna € 350,00 omhoog. Veel geld voor de deelnemers. 
Ondersteuning is enige jaren geleden al aan de orde geweest weten Sonja en Tom. Het is 
onduidelijk wat voor toezegging en onder welke voorwaarde dat toen is gegaan. Wim zal 
Ben van der Meer de officiële subsidieformulieren toesturen. 
 
Nick geeft aan dat er inmiddels actie is genomen door de gemeente inzake de verlichting op 
de Markt. De niet werkende lantaarn is meegenomen. Nu is het wachten op afronding van 
het project. 
 
Baukje Bruinsma van de gemeente heeft laten weten dat het, op de jaarvergadering 
aangekondigde, “Energieteam” binnenkort van start gaat in Brouwershaven. De start is 
vertraagd omdat er al heel veel gereageerd is vanuit de bewoners van Schouwen-
Duiveland. Het Energieteam heeft dus nog even de handen vol aan de verwerking van de 
aanvragen.  
 
Sonja heeft vernomen dat er een gemeentelijke subsidie wordt verstrekt aan de organisatie 
Brouwse Dag. Maar hoeveel en waarom is niet duidelijk. De Stadsraad heeft zich eerder 
gecommitteerd aan het verlenen van een subsidie en wil de afloop dan ook graag 
vernemen. Sonja zal navraag doen. 
 
Ook in 2023 zal er weer volop vergaderd worden door de Stadsraad. De maandag blijft de 
voorkeursdag. Tom vdS zal aangeven als zijn aanwezigheid bij de brandweer geëist wordt 
en dan volgt nader overleg. 
Als data worden vastgelegd: 30/1, 27/2, 27/3, 17/4, 22/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 
18/12. Steeds om 19:30 in het Tonnenmagazijn. De jaarvergadering wordt gepland op 8/11, 
aanvang 20:00 uur. Tom zal de zaalreserveringen bevestigen. 
 
Tom meldt dat “Bewonerscollectief” zoals voorgesteld tijdens de energieavond, inmiddels 
een keer bij elkaar geweest is. Enige aanmelders hebben het laten afweten. In januari zal 
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een volgende bijeenkomst plaatsvinden, waarin de deelnemers dan verder zullen bekijken 
of en hoe ze eventueel kunnen samenwerken op het gebied van isolatie van hun woningen. 
 
Verder doet Tom verslag van de bijeenkomst van de Projectgroep die net voor deze 
bijeenkomst is gehouden op het gemeentehuis. Tal van onderwerpen zijn besproken. 
Het parkeerterrein aan de jachthaven wordt nog opgeknapt en krijgt nieuwe belijning. De 
belijningstekening binnen het DO van de renovatie zou nog geldig zijn. Tom zoekt deze op 
en stemt ook af met de watersportvereniging.  
Bij amendement tijdens de begrotingsvergadering zijn een aantal bloembakken toegezegd 
om het parkeren op de Markt publieksvriendelijk te reguleren. Nog niet duidelijk is hoeveel 
bakken en nodig zijn en op welke locaties. Tom heeft aangeboden met een voorstel vanuit 
de Stadsraad te komen. Tom, Tom vdS, Jeffrey en Nick zullen een ronde maken om een 
tekening te vullen. 
In de begrotingsronde is ook een bedrag vrijgemaakt voor versteviging van de kernen. Het 
is aan de Stadsraad om een onderbouwd voorstel in te dienen. De kosten mogen maximala 
€ 25K bedragen. Dit onderwerp komt volgende vergadering weer op de agenda. Ook moet 
het besluit nog officieel met de raden gecommuniceerd worden, inclusief de voorwaarden 
en de procedure.  
In de Projectgroep is ook de oproep vanuit de Stadsraad over de toeristenbelasting voor de 
Scouting aan de orde gekomen. Het blijkt al onderwerp van gesprek te zijn geweest in 
2002, 2004 en 2012. Steeds wordt het verzoek afgewezen. Reden is vooral dat de 
gemeenteraad geen sluitende formulering kan bedenken die misbruik uitsluit. Tom vdS en 
Jeffrey zullen dit terugkoppelen en op zoek gaan naar de verordening die het andere 
gemeenten wel mogelijk maakt de ontheffing te verlenen. 
Inzake de verkeersituatie Meekrapstraat – Oude Schouwsedijk is door de gemeente 
toegezegd nader onderzoek te doen hoe de situatie terplekke overzichtelijker kan worden 
gemaakt. 
Het hekwerk bij de sluis is na maanden nog steeds niet vernieuwd. Het blijkt dat er 
leveringsproblemen waren. Maar nu staat reparatie gepland voor week 3. 
De muziektent is klaar, alleen de binnenverlichting moet nog worden geplaatst. Ook daar is 
sprake van vertraging door leveringsproblemen. 
 
Vanuit de Vrouwen van NU is een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de viering 
van het 70-jarig bestaan van de afdeling Brouwershaven op 18 januari. Sonja en Tom zullen 
de Stadsraad vertegenwoordigen. 
 
In de rondvraag meldt Wim Doeswijk de ontvangst van enige posters van de actie “Bloei”. 
Hij zal die verspreiden binnen Brouwershaven en Jeffrey zegt toe de Bloei aankondiging op 
FB te plaatsen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Tom de vergadering. De laatste vergadering van dit jaar 
is geëindigd. Rest hem niets dan allen een goede jaarwisseling en mooi begin toe te 
wensen. 
 
Volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 30 januari, 19:30 uur. 
(Maar daarvoor is er natuurlijk op 13 januari de nieuwjaarsreceptie.) 
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