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1 Inleiding 

De Dorpsraad Nisse is op 25 januari 1994 ingesteld. Op 30 oktober 2012 is de Stichting Dorpsraad 

Nisse opgericht. De stichting, en daarmee de Dorpsraad, heeft als doel: 

• een schakel zijn tussen overheden, overheids- en particuliere instellingen, bedrijven en 

inwoners van Nisse; 

• de leefbaarheid van Nisse behouden en verbeteren en daarbij duurzaamheid stimuleren; 

• het direct en indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen die aan de bevolking van 

Nisse ten goede komen. 

De Dorpsraad doet dit onder andere door een klankbord te zijn voor de inwoners van Nisse, waar 

nodig het gesprek aan te gaan met de verschillende belanghebbenden, voorlichting te geven over 

zaken die het dorp raken en het toetsen van (overheids-)beleid. 

2 Bestuur 

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Meerderjarige 

inwoners van Nisse kunnen lid worden van het bestuur. 

 

Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit zes leden. De bestuurssamenstelling 

ultimo 2018 is als volgt: 

 

de heer D. (Dick) van Gelswijk voorzitter 

mevrouw N. (Nicolette) Kölker vice-voorzitter 

mevrouw P. (Petra) Elbertsen secretaris / penningmeester 

mevrouw E. (Evelien) Boerma lid 

mevrouw M. (Marjan) Kruyk lid 

de heer G. (Gerwen) Slabbekoorn lid 

de heer A. (Adri) Spruit lid 

 

In oktober 2018 gaf de heer Wondergem te kennen zijn lidmaatschap neer te moeten leggen. 

 

Het bestuur van de Dorpsraad heeft in 2018 acht maal vergaderd. Eenmaal per jaar organiseert de 

Dorpsraad een vergadering voor alle inwoners van Nisse. In 2018 vond deze vergadering plaats 

op 9 mei. Op 13 januari 2018 organiseerde de Dorpsraad een nieuwjaarsbijeenkomst voor het 

dorp. 

3 Activiteiten in 2018 

De volgende onderwerpen zijn in de Dorpsraad aan de orde geweest. 

 

• Veiligheid 

Verkeersveiligheid blijft prominent op de agenda van de Dorpsraad staan. Dit betreft vooral de 

gereden snelheid op de van der Poest Clementstraat, de Zuidweg en de Drieweg, de 

wisselende maximumsnelheden op de Drieweg (50 – 60 – 80 km/uur) en de plaatsen waar de 

bebouwde kom begint. 
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o De resultaten van de snelheidsmeting die eind 2016 op de Drieweg is gehouden, zijn 

ronduit schokkend. De Dorpsraad blijft deze daarom onder de aandacht brengen bij 

gemeente en Provincie en spreekt regelmatig met hen om tot oplossingen te komen. 

Hoewel wethouders meerdere malen concrete toezeggingen hebben gedaan, blijven 

resultaten vooralsnog uit. In een gesprek met de wethouder in november 2018 is 

toegezegd dat er een nieuwe snelheidsmeting komt én dat de gemeente proactief zelf 

een voorstel aan de Provincie zal doen voor een snelheid remmende maatregel bij de 

kruising Gerbernesseweg – Drieweg. 

o De Dorpsraad participeert actief in de inspraak die er is rond het Gemeentelijk Verkeer- 

en Vervoersplan (GVVP) en de Gebiedsgerichte Aanpak Borsele-West. Voor het GVVP 

kon een reactie ingediend worden. De Dorpsraad heeft dat gedaan en daarin de 

speerpunten opnieuw onder de aandacht gebracht. Ook hier blijven de resultaten 

vooralsnog uit. 

o De aanpassing van de bestrating in de van der Poest Clementstraat is gereed 

gekomen. De Dorpsraad heeft hier actief op aangedrongen bij de gemeente. Het is nog 

afwachten of het ook bijdraagt aan het beperken van de gereden snelheid in de straat. 

o In het verlengde van het werk aan de van der Poest Clementstraat en op verzoek van 

de Dorpsraad is ook het voetpad tussen de van der Poest Clementstraat en de 

Diaconielaan mooi opgeknapt. 

• Ontwikkelingen bedrijven 

o De Dorpsraad heeft zich uitgebreid laten informeren over de uitbreiding van het 

transportbedrijf aan de Drieweg. In de volksmond nog steeds “Bosman” maar inmiddels 

een samenwerking van de voormalige bedrijven G. Bosman Transport, Minnaard 

Transport en Internationaal Transportbedrijf Van de Swaluw onder de naam AB Texel 

Group. Ook het bedrijf Kraker Truck & Trailer Care heeft hier zijn thuishaven. 

De uitbreiding blijkt niet conform de regelgeving daarvoor verlopen te zijn en is 

stilgelegd. Het wachten is nu op de aanvraag omgevingsvergunning. De Dorpsraad 

volgt in goed overleg met het bedrijf en de gemeente de ontwikkelingen en zal te zijner 

tijd het dorp betrekken bij het beoordelen van de plannen. 

o Met fruitbedrijf Van Damme is een aantal keer contact geweest over de tijdelijke 

huisvesting van arbeidsmigranten. Enkele leden van de Dorpsraad hebben een 

werkbezoek gebracht aan de locatie en uitleg gekregen. De Dorpsraad constateert dat 

alles volgens de daarvoor geldende regels verloopt en stelt het open contact met het 

bedrijf hierover op prijs. 

o Voor Jikkemiene aan het Dorpsplein is een nieuwe eigenaar gevonden in KIO. In 2019 

zal het weer open gaan. De Dorpsraad is door KIO geïnformeerd over de plannen. 

• Nadat de Dorpsraad van een bezoeker aan het dorp opmerkingen kreeg over de slechte staat 

van de Vaete op het Dorpsplein heeft de Dorpsraad de gemeente gevraagd het op te knappen. 

Dat is opgepakt en het ligt er nu weer mooi bij. 

• In 2018 is een nieuwe mountainbikeroute geopend die deels door de omgeving van Nisse gaat. 

Dat is op zich mooi ware het niet dat de route ook gebruikmaakt van wandelpaden en er soms 

weinig ruimte is voor fietsers en wandelaars samen. Een enkele keer leidde dit tot een 

vervelende situatie. De Dorpsraad heeft hiervoor bij de gemeente aandacht gevraagd. De 

gemeente heeft toegezegd met de eigenaar van de paden contact op te nemen om ruimte te 

maken voor zowel wandelaar als fietser. 
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• Op initiatief van de gemeente (Borsele 2030) is in 2017 een start gemaakt met Nisse 2030. 

Inwoners konden aangeven wat zij van belang vinden voor de toekomst van het dorp. Hieruit 

zijn drie werkgroepen gekomen die aan de slag zijn gegaan met een aantal van de punten: 

Duurzaamheid, Nisse voor Elkaar en Imago.  

In het verlengde hiervan is op initiatief van de Dorpsraad een dorpsvisie opgesteld. In de 

jaarvergadering van 2018 is met de dorpsgenoten bepaald welke onderwerpen in welke 

volgorde opgepakt gaan worden. Het resultaat is een door het dorp gedragen visie op Nisse 

2030. De dorpsvisie is te lezen op de website van het dorp. 

• Ook in 2018 is samen met andere dorpsraden in de gemeente verder gewerkt aan het 

versterken van de relatie tussen de dorpsraden en de gemeenten. 

• Om toeristen in het dorp wat langer vast te houden, het behoud van voorzieningen te 

stimuleren en te laten zien hoe mooi Nisse is, was eerder al gestart met het opzetten van een 

wandelommetje rond Nisse. Het ommetje is klaar en op het Dorpsplein kan men gratis een 

routebeschrijving uit het daarvoor bestemde kastje halen. De officiële opening is in 2018 niet 

meer gelukt maar zal in 2019 plaatsvinden. 

• De Dorpsraad beheert het geld van de AED-werkgroep. In het financieel jaaroverzicht is het 

tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in deze 

post. 

• De Dorpsraad heeft het maken van de dorpskrant Belevenissen in beheer. In het financieel 

jaaroverzicht is het tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit verslag 

is een overzicht opgenomen van de mutaties in 2018. 

 

In 2018 heeft de Dorpsraad de volgende gasten ontvangen. 

• Wethouder Kees Weststrate heeft op 29 januari 2018 met de Dorpsraad gesproken over de 

verkeersveiligheid en de Dorpsraad uitgenodigd deel te nemen aan de inspraak rond het 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en de Gebiedsgerichte Aanpak Borsele-West. 

• De heer Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele was te gast op de jaarvergadering in 

mei 2018 en heeft op die manier kennis kunnen maken met de dorpsbewoners. 

• Mevrouw Ineke Schouwenaar van Borsele voor Elkaar was op 27 augustus 2018 te gast en 

heeft uitleg gegeven over Borsele voor Elkaar. De informatie is zowel in de Belevenissen als 

via de dorpswebsite met het dorp gedeeld. 

• Op 26 november 2018 was wethouder Arno Witkam te gast. Met hem is gesproken over de 

Drieweg, de ontwikkelingen rond de bedrijven in het dorp en aandachtspunten met betrekking 

tot de nieuwe mountainbikeroute. 

 

Een afvaardiging van het bestuur heeft deelgenomen aan de jaarlijkse gebruikersvergadering van 

het dorpshuis. 

 

De Dorpsraad krijgt veel uitnodigingen voor bijeenkomsten en werkgroepen. Telkens wordt een 

afweging gemaakt of het zinvol is om erop in te gaan. Ook in 2018 waren leden van de Dorpsraad 

aanwezig bij diverse bijeenkomsten waaronder het overleg van de gezamenlijke dorpsraden, 

overleggen over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan en de Gebiedsgerichte Aanpak 

Borsele-West, het groenstructuurplan Nisse, de discussie over duurzaamheid, de bijeenkomsten 

van EPZ voor dorpsraden, vergaderingen van de gemeenteraad en overleg met wethouders. 
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In de jaarvergadering zijn de samenstelling van het bestuur, het jaarverslag 2017 en het financieel 

overzicht 2017 aan de orde geweest. Het inhoudelijk thema van de jaarvergadering was Nisse 

2030, het afronden van de dorpsvisie. Dorpswethouder Ad Schenk, zijn opvolger mevrouw van de 

Plasse en burgemeester Gerben Dijksterhuis waren te gast. 

4 Naar de toekomst… 

De Dorpsraad heeft samen met de inwoners en belanghebbenden een dorpsvisie opgesteld. Deze 

dorpsvisie is de leidraad voor het werk van de Dorpsraad in de komende jaren. In 2019 zullen we 

daarnaast extra aandacht geven aan Nisse Schoon: een actie om zwerfvuil op te ruimen en tegen 

te gaan. 

5 Financieel jaaroverzicht 

 
 

De inkomsten van de Dorpsraad bestonden in 2018 uit een subsidie van de gemeente Borsele: 

€ 1018,83. De beschikking voor deze subsidie is afgegeven voor 2016 tot en met 2019. 

 

De uitgaven van de Dorpsraad bestonden uit: 

• de kosten die gepaard gaan met de bankrekening van de stichting: € 120,31; 

• facturen: € 1.351,07; 

o zaalhuur in ’t Durpsuus: € 142,75; 

o catering vergaderingen inclusief de jaarvergadering 2018: € 453,96; 

o catering Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2018: €744,07; 

o hosting website: € 10.29; 

• declaraties van leden Dorpsraad ten behoeve van aankopen voor de nieuwjaarsbijeenkomst in 

januari 2018: € 152,00. 

beginsaldo 01-01-2018 3.358,07

KOSTEN BATEN

bankkosten 120,31

facturen 1.351,07

giften 100,00

declaratie 152,00

pinbetaling 0,00

AED 0,00

Belevenisse 398,80

2.122,18

subsidies 1018,83

AED 0,00

Belevenisse 0,00

1.018,83

eindsaldo 31-12-2018 2.254,72

bestemmingsreserve AED Nisse 258,11

bestemmingsreserve Belevenisse 130,85
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Er zijn geen kosten en baten ten laste van de bestemmingsreserve AED; 

 

 
 

Onderstaand de kosten en baten ten laste van de bestemmingsreserve Belevenissen: 

• er zijn geen baten; 

• de kosten betreffen het printen van de Belevenissen: € 398,80; 

 

 
 

Het totale batig saldo bedraagt € 2.254,72. Hiervan is € 258,11 geoormerkt voor de instandhouding 

van de AED Nisse en € 130,85 voor Belevenissen. Het vrij besteedbaar saldo is derhalve: 

€ 1.865,76. 

 

 

beginsaldo 01-01-2015 345,05

bij af

boekingen 2015 0,00 0,00

boekingen 2016 15,00 101,94

boekingen 2017 0,00 0,00

boekingen 2018 0,00 0,00

15,00 101,94

eindsaldo 31-12-2018 258,11

beginsaldo 01-01-2017 974,22

bij af

boekingen 2017 0,00 444,57

boekingen 2018 0,00 398,80

0,00 843,37

eindsaldo 31-12-2018 130,85


