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Verslag bijeenkomst Stadsraad Brouwershaven op maandag 27 februari 2023 
In het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 
Aanwezig: Carien Parthesius, Sonja van Tooren, Nick van Vulpen, Wim Doeswijk, Jeffrey 
van Beveren en Tom Stuij.  
Gast:  
Afwezig met kennisgeving: Tom van der Stelt, Anneke de Oude 
 
Tom opent de bijeenkomst. Tom vd Stelt en Anneke hebben zich afgemeld. 
 
De notulen van de vergadering op 30 januari worden goedgekeurd en getekend door Tom 
en Wim. Op de website zijn de notulen inmiddels ook al in te zien voor belangstellenden. 
 
Er zijn weer heel veel zaken die aandacht vragen. Alle ingekomen stukken zijn doorgezet 
naar de leden van de Stadsraad. Een groot aantal komt ook vandaag aan de orde. Ter info 
zijn de berichten vanuit het Odensehuis en de gemeente inzake het hekwerk rondom de 
dierenweide. 
 
Tom heeft contact gehad met het Energieteam en inderdaad blijkt dat het project gestart is 
in Brouwershaven. Er zijn zelfs ook al isolatiewerkzaamheden uitgevoerd. In overleg met 
het Energieteam is er nog een wervende boodschap geplaatst op de website van de 
Stadsraad.  
 
Er is vanuit Zeeuwland positief gereageerd op de uitnodiging vanuit de Stadsraad om eens 
bij te praten over de woningvoorraad in Brouwershaven. Volgende vergadering zullen 
Marco van der Wel en Alex Brunke van Zeeuwland aanwezig zijn. De Stadsraad zal zich 
voorbereiden op dit gesprek. 
 
Inzake het begrotingsbesluit om 25K ter beschikking te stellen is er geen nadere informatie 
vanuit de gemeente ontvangen. De wethouder heeft aangegeven dat het genomen besluit 
richtinggevend is voor de toekenning. Het gaat om concrete projecten die vanuit de 
Stadsraad goed onderbouwd kunnen worden voorgesteld. 
In eerdere gesprekken is duidelijk geworden dat het aanpassen van de straatnaamborden 
in de kern hoge prioriteit heeft. In het kader van de Stadsvisie is er al meermaals over 
gesproken om de naambordjes in historische stijl uit te voeren. Maar het project kwam niet 
van de grond wegens het gebrek aan beschikbare middelen. 
Daarnaast ontwikkeld de SCEB een stadswandeling. Het zou fijn zijn als er op markante 
punten toelichtingsbordjes kunnen worden geplaatst. Denk aan locaties als de 
vloedplanken, het spuisluisje, de oude school enz. Tom zal contact opnemen met de SCEB 
om te vragen dit onderwerp nader uit te werken. 
 
De voortgang in het project Grote Kerk is nog steeds minimaal. Inmiddels is er wel een 
afspraak gemaakt voor 3 maart 2023, om met de fractie van LSD over hun visie te praten. 
Tom en Sonja zullen dit gesprek voeren. 
 
Vanuit de gemeente is bericht ontvangen dat er gestart gaat worden met de 
werkzaamheden aan de speeltuin aan de Roos en de herinrichting van het plantsoen aan 
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de Wethouder Dekkerstraat. De bewoners zijn geïnformeerd. De Stadsraad is verheugd dat 
ook deze projecten in de uitvoeringsfase zijn gekomen.  
 
Er ligt een document voor waarin opgenomen de geplande aanpassingen in de 
welstandsnota Schouwen-Duiveland. De Stadsraad is verheugd dat de nieuwe nota 
flexibeler en aangepast aan de tijdgeest zal worden toegepast. Er zijn geen delen die voor 
de Stadsraad onaanvaardbaar zijn. Dit zal aan de opstellers van het document worden 
meegedeeld.  
 
Bewoner van Tilburg heeft het verzoek neergelegd bij de Stadsraad om de huidige toestand 
van de spuisluis bij de Muralt aanhangig te maken bij de gemeente. De Stadsraad 
onderschrijft de zorgen voor dit en ook enige andere “monumenten” in de Smalstad. 
Gelukkig is er wel een tendens dat de “herinneringen” gekoesterd mogen worden. 
Vorig jaar is er vanuit de Stadsraad, dan ook een aantal van deze monumenten aangemeld 
bij de gemeente. Dit ook op verzoek van de gemeente. 
In de jaren daarvoor is er, in het periodiek overleg met de gemeente, regelmatig 
opgeroepen de monumenten te onderhouden of te restaureren. 
Het onderwerp komt ook nu nog regelmatig “op de agenda”, dus wordt zeker niet vergeten. 
De secretaris zal de heer van Tilburg dienovereenkomstig informeren. 
 
Naar aanleiding van een verzoek vanuit Buurtbemiddeling Schouwen-Duiveland wordt 
ingestemd met het creëren van een mogelijkheid om Buurtbemiddeling Schouwen-
Duiveland voor te stellen tijdens de jaarvergadering op 15 november. Carien zal 
Buurtbemiddeling informeren. 
 
De leden van de Watersportvereniging hebben meegewerkt aan een grote enquête over de 
tevredenheid en wensen van de “vaste” bezoekers in Zeeland. Voor Brouwershaven zijn 
een aantal aandachtspunten genoemd, hoofdzakelijk rondom de vereniging en de haven 
zelf. Voor de Stadsraad is er geen reden om op dit moment zaken uit de enquête op te 
pakken. Tom zal navragen bij Debby Hanse of ook de “campings” geparticipeerd hebben in 
de enquête. 
 
Tom heeft een bezoek gebracht aan de vergadering van de VVE van de Muralt. Daar is het 
idee voor het plaatsen van een OOP gepresenteerd. Daar is door de aanwezigen positief 
instemmend op gereageerd. Inmiddels is dat zodanig ook gerapporteerd aan de gemeente. 
Muralt bewoner van Tilburg heeft kennisgenomen van de notulen van de vergadering van 
de VVE. Hij kon niet aanwezig zijn die dag. Hij is erg bezorgd over de plaatsing van de OOP 
en noemt “de plaats, het wegnemen van de uitkijk, de directe inkijk en de geringe afstand 
tot het appartement” een groot bezwaar. 
Tom heeft al aangegeven in zowel de presentatie als de berichtgeving richting gemeente, 
dat zeker de belangen van de bewoners niet uit het oog verloren mag worden. De secretaris 
zal de heer van Tilburg dienovereenkomstig beantwoorden.  
 
Vanuit de NME Schouwen-Duiveland is de mogelijkheid gecreëerd om opruimmateriaal te 
bestellen. In Brouwershaven wordt er ieder jaar een zwerfafvalactie georganiseerd door 
Mw. Wil Obbink. De secretaris zal haar van het bericht op de hoogte stellen. Daarnaast zal 
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de Stadsraad zelf ook materiaal bestellen, zowel voor eigen gebruik als voor verder 
geïnteresseerden.  
 
Muziekvereniging Apollo heeft een subsidieverzoek ingediend. De Stadsraad is zeer te 
spreken over de volledigheid van de aanvraag. Het gevraagde bedrag, € 500,00, is niet 
gering, maar gezien het feit dat de muziekvereniging de afgelopen jaren geen subsidie heeft 
gevraagd en gekregen, wordt dit toch gehonoreerd. De secretaris zal duidelijk aangeven dat 
de toekenning niet structureel is. 
 
Het is gelukt nog een aantal gedrukte exemplaren van de Stadsvisie te bemachtigen, zodat 
de nieuwe leden dit “handboek” ook kunnen doornemen. De Stadsvisie is ook te 
downloaden op de website. Het is fijn als er aan de hand van Stadsvisie getoetst kan 
worden wat er al wel gedaan is en wat nog opgepakt moete worden. Carien ziet vooral 
verbetermogelijkheden op het gebied van welzijn. Er zijn wel gesprekken gevoerd met de 
SMWO, maar welke acties zijn er gekomen? Dat is niet duidelijk. Carien neemt contact op 
met de SMWO om informatie te vergaren.  
De Stadsraad onderschrijft nog steeds de, door de gemeente geaccordeerde, Stadsvisie. 
Natuurlijk moet voortschrijdend inzicht altijd worden meegewogen, maar als handvat en 
richtsnoer is de visie zeker nog bruikbaar.  
 
Jeffrey, Anneke en Tom hebben een bezoek gebracht aan de herdenkingsplechtigheid 
Watersnood, op 1 februari. Een mooie herdenking, ingetogen en stijlvol. 
 
Wim meldt nog op zoek te zijn naar de mailwisseling met de heer Aerden, vorig jaar. Daar 
schijnt iets misgegaan te zijn in de communicatie.  
 
Sonja legt op tafel dat er steeds meer? woningen gekocht worden voor recreatief gebruik. 
Ook zijn er nu “permanent bewoonde” woningen niet echt in gebruik. Terwijl dat eigenlijk 
niet zou mogen. Hoe werkt dit dan en controleert de gemeente wel? Behalve dat we 
adressen kunnen melden bij de gemeente blijven de leden het antwoord schuldig. Reden 
om eens na te vragen in de projectgroep.  
 
 
 
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 maart, 19:30 uur. 
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