
 

   
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 1 van 4 

Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 30 januari 2023 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Carien Parthesius, Sonja van Tooren, Nick van Vulpen, Anneke de Oude, Wim 
Doeswijk, Jeffrey van Beveren en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig met kennisgeving: Tom van der Stelt 
 
Tom opent de bijeenkomst. Tom van der Stelt is helaas wegens ziekte afwezig. Na de 
nieuwjaarsreceptie op 13 januari is dit de eerste officiële vergadering van de Stadsraad van 
2023. 
 
De notulen van de vergadering op 21 december worden goedgekeurd en getekend door 
Tom en Wim. Op de website zijn de notulen inmiddels ook al in te zien voor 
belangstellenden. 
 
Er zijn nogal wat stukken ontvangen. Wim heeft alles ter info gedeeld met het bestuur. 
Naast de stukken die geleid hebben tot het aanmaken van een agendapunt gaat het om: 
Uitnodiging voor de nationale herdenking van de Watersnood vanuit het Nationaal 
Kenniscentrum. Zowel Tom, Anneke als Jeffrey zullen de herdenking in Ouwerkerk 
bijwonen. Een uitnodiging voor de viering van het 70-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu. 
Tom heeft deze middag doorgebracht met de dames en onze felicitaties overgebracht. 
Uitnodiging voor de presentatie van het nieuwe boek over de Watersnoodramp door de 
gemeente.  
Ook vanuit de gemeente een uitnodiging voor het bijwonen van de sportverkiezingen op 3 
februari.  
De Watersportvereniging Brouwershaven heeft het bestuur genodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie. Wim heeft hier de Stadsraad vertegenwoordigd, omdat Tom en Sonja al 
aanwezig waren als leden van de vereniging. 
Vanuit de voorziene reanimatiecursus is er gevraagd naar een mogelijke locatie. Tom heeft 
verwezen naar ’t Roefje.  
 
Zoals al aangekondigd heeft de gemeente inmiddels officieel gereageerd op de vraag van 
de Stadsraad of het, voor de scouting, mogelijk is vrijstelling te verkrijgen voor de afdracht 
van toeristenbelasting. Het antwoord wijkt niet af van het eerder gerapporteerde. 
 
Het project gedenkbomen ondervindt grote vertraging. De behandelend ambtenaar is niet 
beschikbaar. De gemeente zoekt een oplossing. 
 
Vanuit de gemeente is een concept ontvangen met regels rondom het steeds populairder 
wordende carbidschieten. Er wordt om een reactie gevraagd. Na lezing concludeert de 
Stadsraad dat het goed is dat er regels komen en dat de nu voorgestelde regels inderdaad 
bijdragen aan het formaliseren van de belangen van zowel de aanvragers/deelnemers als 
de overig betrokkenen. Handhaving is natuurlijk belangrijk. Tom zal een concept antwoord 
voorleggen aan de leden, waarna Wim zal antwoorden. 
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De gemeente heeft tevens laten weten dat zij het verzoek ontvangen hebben om de huidige 
mobiele skatebaan te laten rouleren over het eiland. 3 stukken staan op de Loswal in 
Brouwershaven. Sonja heeft al wat vooronderzoek gedaan en nagevraagd of en hoe de 
skatebaan gebruikt wordt. Er blijkt wel degelijk een groepje jongeren de skatebaan te 
gebruiken, terwijl het in de zomermaanden een extra trekker is voor jeugdige toeristen. 
Waarschijnlijk heeft de populariteit van de skatebaan ook te maken met de aanwezigheid 
van de skate- en surfwinkel op de Markt. Na overleg komt de Stadsraad tot de conclusie dat 
het niet wenselijk is als de huidige speeltuigen zouden verdwijnen. Liever zag de Stadsraad 
het huidige parkje nog uitgebreid met andere elementen. Tom zal een opzet van het 
antwoord voorleggen aan de leden en Wim zal beantwoorden. 
 
Zoals al in eerdere vergaderingen benoemd is er nu een officiële aanvraag voor subsidie 
ontvangen voor het zgn. Verwenmoment. Het gaat dan om een verwendag voor mensen 
met en na de ziekte kanker. Al in eerdere jaren had de Stadsraad toegezegd de zaalhuur in 
het Tonnenmagazijn voor haar rekening te nemen. De aanvraag is daar ook nu op 
gebaseerd. De Stadsraad besluit voor 2023 de zaalhuurkosten te subsidiëren met een 
bedrag van € 385,00. Wim zal dit laten weten aan de aanvragers. Anneke zal dit financieel 
afwikkelen. 
 
Daarnaast is er een officiële aanvraag ontvangen van de Ouderensoos Brouwershaven. 
Daar hebben ze te maken met extra huurkosten voor het zaaltje aan het Bostonplein. 
Inkomsten en uitgaven van de Ouderensoos zijn afhankelijk van de activiteiten en 
deelnemers betalen een eigen bijdrage. Ter ondersteuning van het initiatief is de Stadsraad 
bereid eenmalig een bedrag van € 50,00 bij te dragen. Wim zal dit antwoorden en Anneke 
zal het financieel afwikkelen. 
 
Op 26 januari hebben Sonja en Tom deelgenomen aan het Projectgeroep overleg met de 
gemeente. Zoals altijd samen met de OVB.  Aan de orde zijn gekomen:  
De realisatie van een toiletgebouw op het strandje. Gestreefd wordt naar een realisatie in 
2024. Er zijn nogal wat hobbels te nemen op het gebied van vergunningverlening en 
natuurlijk vraagt de buitendijkse ligging ook extra technische aandacht. Het budget is 
waarschijnlijk wel toereikend.  
Het stuk ontbrekend trottoir langs de Nieuwe Jachthaven, wordt vooralsnog niet aangelegd. 
De gemeente wil dit liever meenemen in een totale herziening van de situatie. Ook omdat er 
toch wel iets gedaan moet worden aan de onoverzichtelijke hoek bij het Tonnenmagazijn. 
Echter dit oplossen is een kwestie van de lange adem. Er is nog geen jaar voorzien om dit 
op te pakken.  
Het project fietsenstalling zal door de Watersportvereniging zelf moeten worden opgepakt. 
Tom heeft de voorzitter van de watersportvereniging hiervan op de hoogte gesteld. 
De niet goed gerichte grondspots bij het standbeeld van Jacob Cats zullen worden 
gecontroleerd en/of gecorrigeerd door de gemeente. 
De door Tom, Jeffrey en Nick gemaakte ronde over de Markt t.b.v. het plaatsen van extra 
bloembakken komende zomer heeft geresulteerd in een bij de gemeente neergelegd 
voorstel. Er is in het voorstel rekening gehouden met zowel het huidige parkeergedrag als 
ook de wens van een aantal ondernemers om hun uitstalruimte beter te accentueren voor 
de parkeerders. De OVB heeft het voorstel ook ontvangen en gaat dit voor de volgende 
projectgroep vergadering becommentariëren. 
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Er is een voorstel neergelegd bij de gemeente om een drietal extra parkeerplekken te 
creëren op Markt bij het Voorenomme. De plekken sluiten aan bij het huidige gebruik en de 
ruimte is aanwezig. 
Op verzoek van de gemeente zal de Stadsraad in overleg treden met de IJsvereniging over 
de toekomst en de mogelijkheden. 
 
Inzake de mogelijke plaatsing van een OOP nabij de Muralt, zal de Stadsraad contact 
zoeken met de bewoners van de Muralt voor een overleg over dit onderwerp. Anneke zal, 
als lid van het bestuur van de Muralt, toetsen of de Stadsraad welkom is op de geplande 
vergadering van 15 februari. Tom zal dan zorgen voor tekeningen en een impressie. 
 
Sonja meldt dat er vanuit Brouw Beweegt een vergadering is geweest in de kantine van 
ASV. Er is in een positieve sfeer gesproken over de mogelijkheden die er zijn om de 
bewoners meer te activeren. Men kijkt echt uit naar de aanleg van de beweegtuin. Er leeft 
het idee om alle huidige activiteiten samen te brengen op een lijst, zodat een ieder kan zien 
wat er wanneer gebeurt. Ook wordt eraan gedacht om een evenement te organiseren op de 
Markt waar alle Brouwse verenigingen-activiteiten zich dan presenteren. Op 8 maart is er 
een vervolgbijeenkomst. 
 
Nick is deelnemer aan de werkgroep “Alternatieve Energie” De werkgroep bestaat uit 
geïnteresseerde mensen met diverse achtergrond en kennis. Hierdoor zijn er veel ingangen 
om aan extra informatie te komen.  Er is voor Brouwershaven nog geen project 
gedefinieerd, maar de eerste actie is natuurlijk “isoleren”. Dat scheelt alles. Er is eind 
februari een bijeenkomst voorzien waarin onderwerpen aan bod zullen komen als 
Energielabels en de stad van zaken in Malta, Oude-Tonge en Papendrecht. Daar waar nu al 
proefprojecten lopen.  
 
Er is de Stadsraad ter ore gekomen dat de brug over de haven niet 24/7 in gebruik is. Deze 
blijkt te werken tussen 07:00 en 22:00. De Stadsraad zal in de projectgroep voorstellen dat 
dit ook bij de brug wordt aangegeven, zodat passanten niet voor niets staan te wachten, 
met frustratie tot gevolg. Wellicht kan het zelfs op het digitale scherm van de brug zelf 
worden weergegeven. 
 
Op aangeven van Tom discussieert de Stadsraad over de woningbouw in Brouwershaven. 
Ook gezien het door Pieter van der Hulle getrokken project. Uit de gedachtewisseling komt 
naar voren dat het fijn zou zijn als de Stadsraad nader kennisneemt van de ideeën van 
Zeeuwland voor de (nabije) toekomst.  Tom zal de directeur van Zeeuwland uitnodigen voor 
een gesprek en gedachtewisseling. 
Het CDA organiseert op 7 februari een inloopavond over het onderwerp woningbouw. Wim 
zal die avond bezoeken. 
 
In het kader van de door de gemeente toegezegde ondersteuning van door de Stadsraad 
aangebrachte projecten is helaas nog geen officiële “aanwijzing” vanuit de gemeente 
ontvangen. Bekend is wel dat het moet gaan om éénmalige projecten.  
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Het blijkt dat het Energieteam in Brouwershaven is gestart. Tom zal naar de voortgang en 
de ideeën informeren. Niet iedereen blijkt op de hoogte en van de leden heeft alleen Wim 
een flyer met oproep ontvangen.  
 
Jeffrey meldt er hij gehoord heeft dat er “vroeger” een gondelvaart werd gehouden in 
Brouwershaven. Een leuk idee natuurlijk, maar wie organiseert zoiets? Nick geeft aan dat 
dat door de watersportvereniging gedaan werd. Tom zal dat eens navragen. 
 
Carien zou graag zien dat de Stadsraad weer eens terugpakt naar de Stadsvisie. Het is 
zeker goed als eenieder op de hoogte is. Tom zal op zoek gaan naar de papieren versie en 
het onderwerp dan agenderen voor een volgende vergadering. 
Carien kan, door haar werkzaamheden, niet meer deelnemen aan de klankbordgroep van 
het project Diversiteit. Wel zal zij het aanspreekpunt namens de Stadsraad blijven.” 
 
Anneke heeft het overzicht van de financiën 2022 bij zich. De volgende vergadering zullen 
we dat gezamenlijk doorlopen. Maar er zijn geen schokkende zaken gebeurt vorig jaar.  
Verder meldt ze dat het zaalhuurcontract met het Tonnenmagazijn voor 2023 getekend is.  
 
Wim merkt op dat de huidige “groenploeg”, die aan het werk is in Brouwershaven, zeer 
aanspreekbaar is en openstaat voor suggesties. Mooi dat ook dat soort geluiden gehoord 
worden. 
 
Nick houdt de verlichting in de gaten. De grote mast mist nog een lamp. De lantaarnpaal 
voor “de bakker” mist zijn kap. Goed nieuws is wel dat de lantaarnpaal aan het eind van de 
Voorburglaan het, na jaren, weer doet. 
 
Sonja stelt voor de jaarvergadering in november een week te verplaatsten. Het blijkt dat er 
rond de 8ste november ook begrotingsvergaderingen zijn op het gemeentehuis. Dan kan 
men vanuit de gemeente niet bij ons aanwezig zijn. Besloten wordt de vergadering te 
verzetten naar woensdag 15 november. Wim zal de gemeentelijke griffie informeren en Tom 
het Tonnenmagazijn.  
  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Tom de vergadering met een woord van dank aan de 
deelnemers. 
Volgende reguliere vergadering staat gepland voor maandag 27 februari, 19:30 uur. 
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