Spiegeling uitvoeringsprogramma's stadvisie
Brouwershaven en begroting gemeente 2018 e.v.
Uitvoeringsprogramma's
Structuurversterking maritieme bedrijvigheid
M-1 Nieuw borden met aanduiding "Jachthaven"en bijbehorende
faciliteiten

< 2018

2018
X

M-2

Nieuwe ballenlijn

X

M-3

Schilderen en rechtop zetten vaarwegmarkering

X

M-4

X

M-5

Tekst "Welkom in Brouwershaven" op damwand links van de
sluis
Nieuwe bebording op damwand rechts

M-6

Paalkoppen 'witten'

X

M-7

Eenduidinge bebording in de haven zelf

X

M-8
M-A

Leuning bij stenen trap Haven Zuidzijde
Onderzoek duurzame exploitatie en beheervorm jachthaven



M-B

Greenpoint Brouwershaven



Versterking ruimtelijke kwaliteit
R-1
Opstarten overleg met waterschap inzake onderzoek, beleid
en middelen die aansluiten bij de stadsvisie
R-2
Opstarten van een verkeers- en parkeeronderzoek als basis
bij stadvsisie passend beleid
R-3
Zichtbaar maken en opknappen wallen en redoutes
R-4
R-5

Onderhoud alle groen (incl. wandel- en fietspaden)
Verbeteren structuur wandel- en fietsroutes

2019

Verbetering vindbaarheid, aanpassen op
stadsuitstraling, past bij De Band (ook afst.
WSV)
Netter zicht, wellicht ook betere werking i.h.k.v.
veiligheid (ook afst. WSV)
Netter zicht, uitstraling, betere
zichtbaarheid/veiligheid (ook afst. WSV)
Past bij De Band (ook idee voor overige
havens?), betere uitstraling (ook afst. WSV)
Bebording versleten, slecht zichtbaar, betere
uitstraling (ook afst. WSV)
Uitstraling, verzorgdheid stad, wel puur
esthetisch (ook afst . WSV)
Eénduidige aanduidingen, betere uitstraling en
vindbaarheid, minder verwarring (ook afst.
WSV)
Al uitgevoerd
Primair WSV maar Stadsraad betrekken bij
extra toeristisch-economische
mogelijkheden/perspectieven op extra
activiteiten in en om de stad
Uitstraling en (groene) activiteit(en) in haven

X

< 2018



2018


2019

X
X

X

2020 2020 > Opmerkingen haalbaarheid/wenselijkheid

X

2020 2020 > Opmerkingen haalbaarheid/wenselijkheid
Gezamenlijk oppakken, eerste akties lopen
Verbeteren verkeersluwe Markt, parkeren en
verkeersafwikkeling in de stad
Kwaliteit en beleving stad verhogen door
zichtbaarheid wallen en redoutes te verbeteren
Kwaliteit en beleving stad verhogen
Kwaliteit en beleving stad verhogen, betere
geleiding langs horeca en activiteiten

R-6

Bebording in kern eenduidig en actueel maken

X

R-7

Twee aanvullende banneropstellingen bij invalswege (entrée
Provinciale Straatweg en Havenhoofd)
Uniformiteit in straatmeubilair en bestrating

X

Uniformiteit (+ historische uitstraling) straatverlichting in de
kern
Onderhoud Markt, vooruitlopend op toekomstige totaalaanpak
(snoeien bomen, plaatsen banken, uniforme en bijpassende
prullenbakken e.d.)
Onderhoud en opknappen Havenhoofd met meubilair en
mogelijke historische elementen (bijv. kanonnen)
Bedrijventerrein middels groenvoorziening vriendelijker
uitstraling geven
Afvalverzamellocatie bij brandweerkazerne aan zicht
onttrekken door 'inpakken' in groen
Onderzoeken mogelijkheden terugbtrengen loopplank over
sluis om 'rondje Brouw' in ere te herstellen
Bestrating Haven Zuidzijde doortrekken tot Markt

X

R-8

R-9
R-10

R-11
R-12
R-13
R-14
R-15

X

X

X

X

X
X


X
X

R-18 Plaatsen banken op kopse kant van de Haven (waar eerst
fietsenrekken stonden)

X

R-19 Vanuit historisch perspectief onderzoeken waar aansluiting
kan worden gevonden met omliggend landschap en
voormalige buitenplaatsen (i.s.m. dorpsraden andere kernen)

X

R-A

X

Betere uitstraling, meer gebruik door inwoners
en toeristen
Via provincie Zeeland, gemeente kijkt mee
vanuit aansluiting bij omgeving
Meenemen bij te houden schouwronde
Belangrijk wandelrondje voor inwoners en
toeristen terugbrengen
Uniforme uitstraling, bestrating passend bij stad



R-16 Verplaatsing fietsenrekken naar Markt
R-17 Oplaadpunten voor fietsen

Renovatie damwand trailerhelling Jachthaven Brouwershaven

Eénduidige aanduidingen, betere uitstraling en
vindbaarheid, minder verwarring
Betere uitstraling, past bij De Band met
Schouwen-Duiveland en Brouwershaven
Betere uitstraling stad, meer gebruik
straatmeubilair, meenemen bij te houden
schouwronde, doorvragen naar concretisering
van deze vraag
Betere uitstraling stad, meenemen bij te
houden schouwronde
Betere uitstraling en gebruiksmogelijkheden
Markt, meenemen bij te houden schouwronde

X

Betere uitstraling, meer overzichtelijkheid
Extra service voor toeristen, meer service
vanuit horeca en stad
Extra uitstraling, meer gebruik van haven als
attractie om naar te kijken voor inwoners en
toeristen
Verbinding stad en ommeland, meer
toeristisch/recreatief gebruik door inwoners en
toeristen van omliggend landschap.
Ambitie in visie Stadsraad om dit andere
uitstraling te geven c.q. multifunctioneel te
benutten/te ontwikkelen naar
watersportboulevard. Nader overleg over dit
gebied met Stadsraad (combinatie met
herinrichting parkeerterrein)

R-B

Vervangen riolering ijsbaan, noordelijk van Poortdijkstraat

X

R-C

Groot onderhoud en vervanging asfalt Slingerbos

X

R-D

(regulier) onderhoud kademuren



R-E

Herinrichting parkeerterrein

X

Extra bloembakken in de kern

Ambitie in visie Stadsraad om dit andere
uitstraling te geven c.q. multifunctioneel te
benutten. Nader overleg over dit gebied met
Stadsraad. Rioleringswerkzaamheden zo goed
als afgerond.
Wens Stadsraad om verharding meer in
overeenstemming te brengen met uitstraling
stadje (bijv. door klinkers i.p.v. asfalt
Niet genoemd in uitvoeringsprogramma Ik hou
van Brouw. Gaat om regulier onderhoud maar
wellicht te koppelen met ambities Stadsraad
Stadsvisie: ontwikkeling watersportboulevard
en andere verharding, meer aansluitend bij
sfeer stadje
Betere uitstraling, meer sfeer in verblijfs/centrumgebied

X

Versterken cultureel, recreatief en educatief aanbod
< 2018

C-1
Participeren in onderzoek naar mogelijkheden voor
optimaliseren Sint Nicolaaskerk en bijbehorende buitenruimte
(o.a. beeldentuin)
C-2
Intensivering evenementen (bijv. havenconcert, zeilwedstrijd
enz.)

2018


C-3

X

X

X

X

X

X

X

X

2018
X

2019

2020 2020 > Opmerkingen haalbaarheid/wenselijkheid
Meer dynamiek in woningaanbod leidt tot meer
beweging, behoud van inwoners en mogelijk
meer inwoners naar stad

C-4

C-5

Aanbrengen diverse informatievoorzieningen (bijv. panelen)
zodat historisch verleden weer herkenbaar wordt
Een of meerdere stalen kunstwerken die de historische
kwaliteit van Brouwershaven benadrukken (bijv. kraan en/of
schoener)
Uitrollen vlaggencampagne

Bouwen aan de leefbaarheid
L-1
Overleg met Zeeuwland en/of Woonzorg Nederland,
gemeente en martkpartijen over gewenste aanvulling en
differentiatie in woningaanbod

< 2018

2019

2020 2020 > Opmerkingen haalbaarheid/wenselijkheid
Onderzoek loopt al, de Stadsraad is hierbij
betrokken

X

X

X

Is een rol voor de stad (ondernemers en
Stadsraad) zelf, dus bijvoorbeeld Stadsraad als
initiator/katalysator en vooral inspirator
Meer beleving in de stad
Aanbrengen artefacten of kunstwerken voor
meer beleving in de stad, verwijzend naar
historie
Meer uitstraling en beleving van de stad

L-2

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7
L-8



Samen met SMWO ondersteunen van bestaande - en
opzetten van nieuwe initiatieven om de leefbaarheid van
Brouwershaven te behouden en te verbeteren
Participeren in overleg in het kader van het 'Integraal
huisvestingsplan onderwijs' voor basisonderwijs
Stimuleren samenwerking en samengaan van verschillende
(sport)verenigingen (efficiënt en effectief gebruik
voorzieningen en mensen)
Ondersteunen eerstelijns zorgverleners (huisartsen en
tandarts) bij aantrekkelijk maken van Brouwershaven voor
stagiaires en nieuwe medewerkers
Onderzoeken mogelijkheden ambulancepost in
Brouwershaven (nabij brandweer)
Realiseren 'Ouderenontmoetingsplaats' (Oop)
Strandje ten zuiden van het Havenhoofd professionaliseren







X

X

X
X

X

Aanvullende aandachtspunten:
Wens Stadsraad: stuur- en/of projectgroep inrichten
Wens gemeente: intern coördinatiepunt/check op visie/programma initiatieven Brouwershaven
Verbinding initiatieven provincie, waterschap, instellingen
Verbinding overige stads- en dorpsvisies (aanpak, benaderingswijze, afstemming)

Leefbaarheid, sociale verbanden en omzien
naar elkaar en op basis daarvan voorzieningen
in Brouwershaven behouden
Leefbaarheid, sociale verbanden en omzien
naar elkaar en op basis daarvan voorzieningen
in Brouwershaven behouden
Leefbaarheid, sociale verbanden en omzien
naar elkaar en op basis daarvan voorzieningen
in Brouwershaven behouden
Leefbaarheid, sociale verbanden en omzien
naar elkaar en op basis daarvan voorzieningen
in Brouwershaven behouden
Leefbaarheid, sociale verbanden en omzien
naar elkaar en op basis daarvan voorzieningen
in Brouwershaven behouden
Zie L-2, daarbij meenemen
Meer uitstraling strandje, beter gebruik strandje
door inwoners en toeristen

