
Nico de Dansschutter 

Welkom op deze openbare dorpsraad vergadering in het jaar 549 van de Republiek Bru. Volgend jaar 

550. Tijd voor een feestje aldus sommige notabelen en ze waren zo vrij zichzelf maar alvast voor deze 

blijde gebeurtenis uit te nodigen. Maar valt er wel wat te vieren? Mogelijk dat we daar in de loop van de 

avond een voorzichtig antwoord op kunnen geven. We zullen zien!! 

Voor we verder gaan wil ik eerst de gasten onder ons een hartelijk welkom toeroepen en de politieke 

vertegenwoordigers persoonlijk aan u voorstellen. De leden van het ambtelijk apparaat komen na de 

pauze aan de beurt.  

Maar voordat we vooruit gaan kijken, is het goed eerst een blik achter ons te werpen, want uiteindelijk 

is deze bijeenkomst bedoeld om als dorpsraad verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. 

Het doel van onze inspanningen in 2016 was een definitieve duw te geven aan de herinrichting van het 

dorpshart en zo Bruinisse weer aantrekkelijk te maken voor zowel onze eigen inwoners als onze gasten. 

In het jaarverslag 2016 en de nieuwjaarswens van de dorpsraad heb ik reeds aangegeven dat de 

dorpsraad in 2016 zichtbaar aanwezig was. Ik noem hier nog even kort onze fietstocht met leden van de 

gemeenteraad. Voor vele deelnemers een “Eye-opener” en we hebben onderweg gewezen op  de 

noodzaak van een  snelle realisatie van het gezondheidscentrum. Voor het overige verwijs ik u naar het 

jaarverslag. 

Anno 2017 is de dorpsraad beduidend minder zichtbaar. Betekent dat dan dat we stilzitten? 

Integendeel!! Ons bordje is behoorlijk gevuld. Wat doen wij dan zoal? Welnu, enkele leden van de 

dorpsraad zullen u zo dadelijk individueel vertellen waar zij zich mee bezig houden. Ik zelf zal iets zeggen 

over de onderwerpen woningbouw en het dorpshart. 

 

Woningbouw 

 In 2013 liet de gemeente S-D de “Woonvisie” het licht zien. Een nota waarin de gemeente de 

woonbehoefte voor de lange termijn probeert in te schatten. 

De conclusie die in het rapport getrokken werd was de volgende: S-D vergrijst→ de bevolking gaat 

krimpen→ minder woningen nodig. Het is misschien goed te melden dat kort geleden een provinciaal 

rapport voor heel Zeeland tot dezelfde conclusie kwam. 

Dames en Heren, let wel: al deze conclusies worden getrokken op basis van bepaalde veronderstellingen 

omtrent het menselijk gedrag en maatschappelijke opvattingen en dat ze in de loop der tijd niet 

veranderen. 

De hamvraag nu is: wat voor Zeeland geldt, wat voor S-D geldt: geldt dat ook voor Bru? 

Dat kan, maar het hoeft niet. 

Dames en Heren: in haar commentaar op de woonvisie in 2013 stelde de dorpsraad het volgende:  

“Door het te bouwen aantal woningen te maximaliseren en te normeren naar de vermeende behoefte 

kan het gevaar ontstaan dat deze aantallen een eigen leven gaan leiden. Een leven dat los staat van de 



realiteit zoals die door de inwoners wordt gezien. DR pleit er dan ook voor de bouw af te laten hangen 

van de vraag.  

Daar komt dan nog bij dat als het aantal nieuw te bouwen woningen voor inwoners van buitenaf 

beperkt wordt, zo als het ware het eigen gelijk gecreëerd wordt met betrekking tot de bevolkingsgroei.” 

De bouw af te laten hangen van de vraag is een standpunt waar de dorpsraad nog steeds achter staat. 

Want wat in Bru momenteel vooral nodig is, zijn huurhuizen net boven de huurgrens en koopwoningen 

in het lagere segment.  

Dames + Heren: Ik stelde zojuist dat men bij het berekenen van toekomstige ontwikkelingen uitgaat van 

aannames. Welnu, gelet op het tempo waarin de wereld in de laatste decennia veranderd is, heb ik zo 

mijn twijfels over de houdbaarheid ervan. Verder dienen zich vaak nieuwe ontwikkelingen aan, die men 

op het moment van schrijven niet kon voorzien en waarmee dus geen rekening is gehouden. Ik noem er 

2 die mijns inziens relevant zijn.  

1) De sterk toegenomen vluchtelingenproblematiek waardoor we meer statushouders moeten 
huisvesten. 

2) De wens van de gemeenteraad de N59 vanaf het Hellegatsplein tot aan de gemeentegrens te 
verdubbelen. 

Hierdoor zijn we sneller in de Randstad waardoor Bru weer aantrekkelijker wordt voor het woon-

werkverkeer en wat dus invloed kan hebben op de vraag naar woonruimte en de huizenprijs. 

D+H, Het geheel overziend zult u begrijpen dat de dorpsraad, voor wat betreft de paragraaf Bruinisse, de 

woonvisie graag in de prullenmand ziet verdwijnen. 

Dorpshart 

Dan het Dorpshart. Ik neem u mee terug in de tijd en wel naar de raadsvergadering van februari 2010. In 

die vergadering werd het Masterplan Bruinisse vastgesteld. Een plan dat er voor moest zorgen dat Bru 

weer een echt dorpshart zou krijgen en de haven toeristische aantrekkingskracht. Voor de volledigheid: 

toen lag er al een structuurvisie uit november 2006. Dus dik 10 jaar terug. 

Dames en Heren! We zijn nu ruim 7 jaar verder en  het centrum van Bru heeft veel weg van het centrum 

van Rotterdam na het bombardement: Dorp zonder hart.  

Stijgende onvrede alom en de vraag: Hoe verder?  Uw dorpsraad heeft zich ingezet om het geheel via 

particulier initiatief –zie het gezondheidscentrum-  aan het rollen te brengen, helaas veel schot zat er 

niet in. Nu luidt een bekend spreekwoord: als de nood het hoogste is, is de redding nabij. En dat bleek 

ook hier weer eens het geval. 

Die redding kwam tijdens een commissievergadering van enkele maanden terug. Daar stond op de 

agenda het punt “Bruinisse Voortvarend” en omdat de aanwezige commissieleden weinig voortvarends 

in het agendapunt konden ontdekken werd de wethouder voortvarend de les gelezen. 

Maar Dames en Heren er gebeurde iets veel belangrijkers. Voortvarend werd besloten het Masterplan 

opnieuw te bespreken en te kijken of het soms aanpassing behoeft. 



Hier nu Dames + Heren ligt uw kans, onze kans om met 550 jaar Bru er voor te zorgen dat er wel degelijk 

iets te vieren valt. Die mogelijkheid hebben we door onze wensen bij de gemeenteraad in te dienen en 

zo invloed uit te oefenen op de aanpassingen. Met gevolg dat  de gemeenteraadsleden volgend jaar met 

welkome cadeaus op ons feestje kunnen komen. 

Let wel dames + heren: de kwaliteit van die cadeaus  hangt mede van u af: van uw initiatief, van uw 

inzet en uw creativiteit.  

De situatie is helder. Iedereen weet nu waar hij aan toe is. Bovendien heeft de Raad van State zich 

uitgesproken over het gat van Nieuwerkerk. Zo dat ook hier de situatie duidelijk is. 

Al met al is uw dorpsraad tot de conclusie gekomen dat het Masterplan net zo goed van tafel gehaald 

kan worden. Dames en Heren ik moet u wat bekennen. Ik heb gedroomd. Ik droomde dat volgend jaar 

bij 550 jaar Bru de burgemeester binnen komt wandelen met in zijn handen een cadeau. En dat cadeau 

is een prullenbak met daarin het Masterplan en het Bruse deel van de woonvisie. Als dat werkelijkheid 

wordt dan kan de vlag echt uit. 

Als het aan de dorpsraad ligt, wordt de herinrichting aangepakt volgens de volgende lijn: 

1) Er voor zorgen dat het gezondheidscentrum echt per 1 januari 2019 in gebruik kan worden 
genomen. 

2) De kevergarage zo snel mogelijk tegen de vlakte of opknappen. Het is nu simpelweg afstotend 
3) Invulling geven aan het gat van Bru 
4) De bestemming op de panden dient heel breed te zijn om in de toekomst flexibel en snel in te 

kunnen spelen op veranderende omstandigheden 

Verder stelt de dorpsraad zich op het standpunt dat parallel hieraan moet worden nagedacht over de 

herinrichting van de openbare ruimte en ook daar dient zo snel mogelijk mee te worden begonnen om 

er voor te zorgen dat het Kerkplein eindelijk weer eens een uitnodigend karakter krijgt. 

Tot slot 

Dames en Heren: In vrijwel iedere begrotingsvergadering van de gemeente S-D komt aan de orde, dat 

economische groei voor ons eiland van wezensbelang is. 

Dames + Heren, Ik ben er van overtuigd dat de wijze waarop het gemeentebestuur de laatste 10-12 jaar 

met de ontwikkeling van het dorpshart is omgesprongen de gemeente Schouwen-Duiveland heel veel 

economische groei gekost heeft. 

Ik heb gezegd! 

 

 

 

Ronic Weijenberg 

Goedenavond, 



 

Graag laat ik u weer weten waar ik zoal, als lid van uw dorpsraad, mee bezig ben. 

Ik kan u verzekeren dat er veel gaande is en dat we er allemaal druk mee zijn.   

Maar ik ben er zeker van dat al of een groot gedeelte van onze inspanningen zullen worden 

beloond. 

1. Samen met Marja en Nico maak ik me sterk voor een snelle en goede ontwikkeling van ons 

centrumgebied. Daar heeft u zojuist al veel over gehoord en daar zal u na de pauze veel meer 

over horen. 

2. Helaas is er minder goed nieuws over een project dat ik al jaren heb proberen te realiseren: 

het mountainbike parcours op de Grevelingendam. Omdat het een Natura 2000 gebied is met 

strenge wet- en regelgeving heb ik helaas deze winter de handdoek in de ring moeten gooien. 

Een officieel parcours zal er waarschijnlijk nooit komen, maar u kunt natuurlijk altijd lekker met 

de fiets de dam op om te genieten van de natuur en de in- en ontspanning. 

3. Als hondeneigenaar heb ik me, samen met anderen, ingezet voor een ‘positief’ hondenbeleid 

op Schouwen-Duiveland. Met als voorbeeld Texel, een eiland dat met Schouwen Duiveland is te 

vergelijken. Hun beleid is afgestemd op gastvrijheid van de toerist met inachtneming van de 

belangen v.d. eilandbewoners. Helaas heeft de gemeente een andere richting gekozen die meer 

geschoeid is op handhaven en straffen.  Binnen de kern mogen onze viervoeters niet meer 

loslopen en geldt overal een opruimplicht. Dat laatste is natuurlijk prima, maar dat was altijd al 

zo. Er werd alleen niet op gehandhaafd en ik weiger te betwijfelen of dat nu anders wordt. 

Ofschoon het BOA team is uitgebreid en geprofessionaliseerd denk ik dat vooral de westhoek 

daarvan gaat profiteren. 

Maar u bent gewaarschuwd: vanaf 1 mei jl. worden overtredingen beboet.   

4.Project jeugd en alcohol: inmiddels is de samenwerking met politie, de pul, scholen, 

jeugdwerkers en preventiewerkers weer nauw en maken we voorzichtig stappen in voorlichting 

en handhaving in dit langdurige proces.  

 

Ik kan nog wel even doorgaan, maar dit waren mijn speerpunten 

 

Marja Maaskant 

Goedenavond, 

Mijn naam is Marja Maaskant, voor velen bekend in Bruinisse. 

Tot mijn takenpakket in de dorpsraad behoren:  



- Speelruimte beleid (samen met Annelieke) 

- IVVP - Integraal Verkeers- en Vervoersplan 2017 

- Ondernemingsvereniging Bruinisse (samen met Wanda) 

- Klankbordgroep Dorpshart Bruinisse (met Ronic) 

 

Speelruimtebeleid: (samen met Annelieke) 

Vanaf juli vorig jaar heb ik diverse bijeenkomsten bijgewoond aangaande het 

speelruimtebeleidsplan.  

Samen met de onderzoekers en een kinderdelegatie van “de Meerpaal” en “Op Dreef” heb ik 

twee speelgelegenheden in Bruinisse bezocht, tw het Westplantsoen (kikkerbad), het 

Oostplantsoen en het kleine speeltuintje bij de Deestraat/Lange Ring. 

Uit al deze bijeenkomsten  is op 9 februari 2017 een informatiebijeenkomst geweest voor 

degene die betrokken is geweest bij het speelruimtebeleid. Naar aanleiding van deze 

bijeenkomst is het speelruimteplan op enkele punten gewijzigd.  

Het speelruimtebeleid is bedoeld voor heel Schouwen-Duiveland en niet alleen voor Bruinisse. 

De informatie is dan ook eiland breed opgehaald. 

Het beleid zal worden aangeboden aan de raadscommissie en vervolgens wordt het dan 

besproken in de gemeenteraad.  

Het tijdbestek voor de uitvoering van het speelruimteplan is 10 jaar. Er wordt helaas geen extra 

geld voor vrijgemaakt. Door omvorming en verplaatsing wil de gemeente de ambities uit het 

speelruimteplan realiseren.  

Uit de bijeenkomst van 9 februari is Bruinisse als een voorbeeldfunctie voorgesteld. Menig 

andere kern is jaloers op de speelruimte bij het kikkerbad, hoewel wij daar als dorpsraad nog 

graag wat aanpassingen zouden willen plaatsen op onze verlanglijst. 

Op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland kunt u het beleid en de bijlagen, de 

tekeningen, het verslag en de presentatie downloaden. Op dit moment is de inspraaktermijn 

afgelopen en nu wordt het in september 2017 ter vaststelling aan de raad aangeboden. 

(Plannen zijn oa Panna kooi?) 

 

Dorpscentrum Bruinisse: 

Als lid van de dorpsraad Bruinisse gaat het me zeer aan het hart hoe de situatie is op dit 

moment in Bruinisse.  Voornamelijk het centrum van onze gemeente ziet er op dit moment niet 

echt florissant uit. Toch gaat het veranderen……. We hebben er de laatste tijd een schitterend 

nieuw Hotel, een prachtige snackbar, een mooie vis-eetgelegenheid op het havenplateau,erbij 



gekregen. Toch is dit slechts het begin van alle wijzigingen die op het punt staan om te gaan 

veranderen. U heeft net onze voorzitter gehoord die één en ander al heeft toegelicht. Als 

dorpsraad zijn we nauw betrokken bij de aanpak van het centrum  en hebben we een stap 

gezet dat we mee mogen denken en praten. Samen met Ronic Weijenberg hebben wij zitting in 

de klankbordgroep.  Wij zouden het fijn vinden om samen te werken waarbij ieder vanuit zijn of 

haar eigen rol de nodige inbreng levert voor visie- en beleidsontwikkelingen. 

De eerste discussies zullen dan ook zo dadelijk worden gestart. 

Wij zullen U, zover dat mogelijk is, op de hoogte houden van de ontwikkelingen via onze FB- en 

website. Voor zover U onze fcbooksite nog niet heeft geliked…..  Zo blijft U op de hoogte van 

onze nieuwtjes en mededelingen.  

 

IVVP - Integraal Verkeers-en Vervoerplan 2017: 

Er komt een nieuw Integraal Verkeer-en Vervoerplan voor de gemeente Schouwen-Duiveland. 

Het huidige Verkeer- en Vervoerplan dateert van 2008 en is aan vernieuwing toe. Hiervoor zijn 

afgelopen periode diverse bijeenkomsten geweest in Zierikzee waaraan ik heb deelgenomen. 

Voor Bruinisse zijn er door ons als dorpsraad menige knelpunten/aandachtspunten in kaart 

gebracht. 

Het nieuwe Verkeers-en Vervoerplan is gereed en ligt klaar voor inspraak. Tot en met 

donderdag 15 juni 2017 kunt U uw mening over de voorgestelde keuzes aan de gemeente laten 

horen. 

Het plan is in te zien op het gemeentehuis of via de website van de gemeente Schouwen-

Duiveland.  Hierop kunt U uw zienswijze insturen per mail of per brief. 

Na afloop van de inspraakperiode worden alle reactie verwerkt. In een antwoordnotitie 

beantwoord de gemeente dan de reacties. Er zal ook worden bekeken of de inspraakreacties al 

dan niet leiden tot aanpassing van het concept document. 

De antwoordnotitie wordt samen met het definitieve document in de 

gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 behandeld. 

 

Ondernemingsvereniging Bruinisse: (samen met Wanda) 

Afgelopen woensdag 17 mei is er een algemene ledenvergadering geweest van deze Bruuse 

ondernemingsvereniging. Op deze vergadering hebben de heer de Danschutter en ik acte de 

préséance gegeven namens de dorpsraad. Het was goed om bij deze vergadering aanwezig te 

zijn om ook vanuit de ondernemers te horen wat de knelpunten in de Bruuse 



ondernemerssamenleving zijn. Daarnaast is er overleg geweest tussen de 

ondernemingsvereniging en de dorpsraad over diverse zaken die spelen in Bruinisse. 

 

Verder volg ik nog diverse overige bijeenkomsten/contacten :  

- Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland : Aangehouden tot najaar 2017 

- Diverse rechtstreekse contacten met ambtenaren van de gemeente Schouwen-

Duiveland.  Fijn zou zijn dat ambtenaren aanschuiven in 1 van onze vergaderingen. 

Misschien een fietsrondje met ambtenaren vergezeld door onze wethouders??? 

 

- Laatste nieuws dat deze middag is binnengekomen : Na intensief contact tussen de heer 

van Veldhuijzen (Market Plaza) en de heer de Winter (gemeente) kunnen wij U 

mededelen dat er aan een oplossing wordt gewerkt aangaande de 

problematiek/klachten van het laden en lossen bij de supermarkt.  

Een optie die besproken is, is om het Stenenpad af          te sluiten voor alle verkeer 

(voetgangers/fietsers).  

- Een andere optie is: 

Na de wijziging van de laad- en lostijden zijn er ook plannen om een slagboom te 

plaatsen voor de laadput. De chauffeur van de vrachtwagen zou dan eerst aan moeten 

bellen alvorens hij de vrachtwagen in de laadput kan rijden. Na het aanbellen door de 

chauffeur zullen 1 a 2 personeelsleden aanwezig zijn bij het achteruit rijden van de 

vrachtwagen. Klein puntje : het verkeer zal hier een kleine 3 - 5 minuten last van 

hebben. Binnen nu en 14 dagen zal er een definitief antwoord volgen op het besluit om 

wel/niet een slagboom te plaatsen. Maar er zal snel iets moeten gebeuren voordat het 

werkelijk een keer fout gaat ! 

 

Het liefst zien we als dorpsraad dat de bevoorrading  over de Dorpsweg zal gaan 

plaatsvinden. De vrachtwagen hoeft dan niet meer over de Dreef/Molenstraat 

(scholen)/Dokter de Kockstraat/Molenweg. Met een eventuele verbouw/nieuwbouw 

van de supermarkt zal deze wens worden meegenomen in de plannen. 

 

 

 


