a)
b)

c)
d)

5. Rondvraag.
Nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 12 januari 2018 vanaf 19.00 uur in het
Tonnenmagazijn. Iedereen is van harte welkom.
Anneke van der Bijl geeft aan dat trottoirs in de “nieuwbouw”, zoals de
Schendersweg en Weth. den Boerstraat, lijden aan achterstallig onderhoud. Ook
betreurt zij dat de gemeente talrijke hondenpoep-dispensers heeft weggehaald.
Peter van der Sluijs vindt het vreemd dat de Stadsraad leges moet betalen voor
de kerstboomverbranding, terwijl de gemeente hiertoe subsidie verstrekt.
Adriaan Hoekman vraagt naar de voortgang van het terugbrengen van de
loopbrug over de keersluis, hetgeen een daverend applaus in de zaal oplevert.

6. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, nodigt allen uit voor een
drankje en een informeel samenzijn en sluit om 21.00 uur de vergadering.
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Aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van de servicelijn van de gemeente en de
applicatie “Buiten Beter”
3. Samenstelling bestuur en bestuursverkiezing.
Vanwege het voorgenomen vertrek van een tweetal zittende bestuursleden wordt
dringend gezocht naar nieuwe bestuursleden. Een ieder die zich wil inzetten voor
Brouwershaven is van harte welkom, kan zich spontaan aanmelden en enkele keren
meelopen bij een vergadering.
4. Vervolg Stadsvisie Brouwershaven.
Cees van den Bos geeft aan dat het een prachtig document is en opgesteld via een
goed doorlopen proces. In december 2017 vindt hierover overleg plaats tussen de
Stadsraad en het ambtelijk apparaat. Vervolgens komt het in januari 2018 ter
bespreking in de gemeenteraad. Voor 2018 heeft de gemeente € 75.000.
beschikbaar gesteld voor het realiseren van het zgn. “laaghangend fruit”.
Ingewikkelde projecten, zoals het herinrichten van de kern, worden later opgepakt
waartoe eilandelijk circa € 13 miljoen is gereserveerd. De kernbestuurder spreekt
zijn positieve verwachtingen uit.
Vragen vanuit de zaal:
a) Ben van der Meer: nieuwbouw van betaalbare huurwoningen en andere
particuliere initiatieven door inbreiding is dringend gewenst. Alsmede het
tegengaan van de verkoop van bestaande woningen als 2e woning, waardoor het
vertrek van jongeren naar b.v. Zierikzee wordt tegengegaan.
b) Ben van der Meer: gemeentelijke subsidie (€ 1.368,=) voor het vieren van
Koningsdag en/of Sinterklaas worden tegenwoordig rechtstreeks verstrekt vanuit
de gemeente aan de organisatie.
c) Henk van ’t Hof: mist de klokken van het Stadhuis en de Grote Kerk en het
votiefscheepje en de haan. Heeft de aandacht van de stichting Renesse
(stadhuis) en de stichting Grote of st. Nicolaaskerk (kerk).
d) Nick van Vulpen: het meer openstellen van het Stadhuis voor bezoekers. Is een
zaak van de huurder en de eigenaar van het voormalige Stadhuis.
e) Rien van de Luitgaren: het plaatsen van een infopaneel bij het Stadhuis.
f) Louis Obbink/Jack Vrij/Geertje Jansen: het verbeteren van de leefbaarheid door
het inperken van het 2e woningbezit. Ideeën hiertoe aanleveren aan Pieter van
der Hulle, medeopsteller van de Stadsvisie.
g) Jan Harmen van de Hamer: niet alle gegevens in de bijlagen van de Stadsvisie
zouden overeenstemmen met de werkelijkheid.
h) Peter van der Sluijs/Henk van ’t Hof/Geertje Jansen: onlogisch beslissingen van
de gemeente in het kader van energieneutraal beleid, zoals het weigeren van
zonnepanelen op het dak van de Bostonpleinkerk. Het project postcoderoos op
het schuurdak van Peter de Koeijer kan een goed alternatief zijn.
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Verslag van de jaarvergadering van de Stadsraad Brouwershaven,
gehouden op woensdag 8 november 2017

Aanwezig zijn:
Vanuit het bestuur van de Stadsraad: Hanno Canters (voorzitter), Angelique van
Dongen, Corina Jansen, Henk Zielman en Peter van der Meide (verslag).
Vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland: Cees van den Bos (kernbestuurder en
wethouder), Eric Caspers (beleidsambtenaar), Joyce den Haan (raadslid LSD), Floris
van der Pauw (raadslid SGP) en Chester Poots (raadslid PvdA).
En circa vijfenveertig inwoners van Brouwershaven.
1. Opening en welkom.
De voorzitter Hanno Canters heet om 19.40 uur allen hartelijke welkom, in het
bijzonder de afgevaardigden vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland,
Ondernemersvereniging Brouwershaven en zij die actief zijn binnen het sociaal
domein.
Belangrijk is vertrouwen te hebben in de toekomst zoals deze verwoord is in de
Stadsvisie. Vervolgens met respect en fatsoen de dialoog met elkaar aan gaan om
daarmee iets te willen betekenen voor Brouwershaven.
2. Financieel jaarverslag 2017.
De algemene inkomsten zijn € 5.882,50. De specifieke inkomsten zijn € 500,= (thuis
in de kern), € 240,= (kerstboom) en € 70.000,= (Stadsvisie).
Als uitgaven een 12 tal subsidies voor activiteiten die de leefbaarheid van de kern
bevorderen.
Het bestuur was actief betrokken bij de jaarlijkse kerstboomverbranding, het
verbeteren van de onderlinge samenwerking van de verenigingen en het opstarten
van het project “hulpje”.
Lopende zaken zijn het bijwonen van gemeentelijke bijeenkomsten, het handen en
voeten geven aan de Stadsvisie, inbreng leveren aan het gemeentelijk
woningbouwbeleid, overleg met de Brouwse verenigingen, overleg met de andere
eilandelijke dorpsraden, overleg met de OVB, spreuk op de kademuur Haven ZZ,
adviseren gemeentelijk IHP (basisscholen), inbreng eilandelijk hondenbeleid,
inbreng speelruimtebeleid, inbreng terrassenbeleid, de 65 jaar herdenking
Watersnoodramp, de dodenherdenking te Renesse, de dialoogtafel mobiliteit, het
eilandelijk toerisme, overleg Waterschap en het oorlogsmonument bommenwerper.
Gerealiseerde zaken zijn de kademuur Haven ZZ, vlaggenmast op de Markt,
picknicktafels op het strandje inclusief afronden onderzoek uitstekend zwemwater en
herstel van de tekst op de gedenkplaat Slingerbos.
Toekomstig op te pakken zaken zijn de beplanting aan de Nieuwe Jachthaven,
Schuitkade, Meekrapstraat en Weth. den Boerstraat, het “Dokterslopje” oftewel het
Trampad voorzien van naambordjes, de lantaarnpalen aan de Haven ZZ en de
zitbanken op de Oosthavendijk.
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