Jaarvergadering 10 mei 2017
Aanwezig: Dick van Gelswijk; voorzitter, Petra Elbertsen; penningmeester,
Nicolette Kölker; secretaris, Marjan Kruijk en Adri Spruit; lid,
16 dorpsgenoten, Annelies de Groot, Ineke Schouwenaar, Ad Schenk; gemeente
Borsele en Ad Phernambucq; Postcoderoos.
Welkom en vaststelling agenda
Welkom aan allen en in het bijzonder aan Ad Schenk en Ad Phernambucq.
Haike Maat is ivm werk verhinderd en Erwin van Wondergem moest een andere
vergadering bijwonen.
De presentatie van de website houdt u van ons tegoed. Deze zal eind mei
waarschijnlijk ‘in de lucht’ gaan.
Er heeft verder niemand opmerkingen over de agenda.
2. verslag jaarvergadering 2016 ter vaststelling
Heeft iemand opmerkingen over het verslag? Het zou fijn zijn als er stukken van de
Dorpsraad op de website kunnen staan merkt Maatje van der Stel op. Dat is
inderdaad in de toekomst de bedoeling evenals de notulen van de
bestuursvergaderingen.
De notulen zijn vastgesteld.
3. Verslag activiteiten 2016
Iedereen heeft zich hierin kunnen vinden.
Dick komt op een paar punten terug:
a. Verkeersveiligheid mbt de snelheid op de Drieweg ter hoogte van
Thijshoekseweg/Zuidweg. Het is niet mogelijk om een rotonde te realiseren.
De drempel die gelegd is, kan niet zo hoog worden, omdat dit schade op kan
leveren aan huizen in omgeving.
We zijn er voorstander van om de bebouwde kom te vergroten, zodat de
snelheid op 50 km per uur vastgesteld kan worden. Nu is handhaven erg
lastig, omdat er op 1 km drie verschillende snelheden zijn, nl 50, 60 en 80
km per uur.
De Provincie heeft metingen gedaan op het stukje Thijshoekseweg/Zuidweg.
De uitkomsten zijn schrikbarend; 270 rijden harder dan 60 km en 9 mensen
rijden harder dan 90km!
Hier MOET verandering in komen. We gaan verder in overleg met de
provincie en met de politie.
b. Er wordt hard gewerkt aan een ‘ommetje Nisse’. In een kastje worden
verschillende routes aangeven en staat informatie over diverse
wetenswaardigheden in de omgeving. Joke Smallegange wil graag iets
toevoegen aan het ommetje. Dick zal haar benaderen.
c. We leggen verschillende contacten met alle verenigingen in Nisse. Met de
TON bijvoorbeeld gaan we samen een aantal activiteiten ontwikkelen.
We willen namens de Dorpsraad een avond beleggen voor alle vrijwilligers.
d. Maatje heeft een vraag over de borden op het Dorpsplein. Het komt
regelmatig voor dat mensen verkeerd rijden.
We nemen het mee naar de politie. Het is de vraag of het zo moet blijven.
Adri stelt dat er niet meer zoveel lelijke borden zijn in Nisse.

4. Financieel verslag
Kosten van de Dorpsraad zijn o.a. bankkosten, onderhoud website, huur, AED (paar
mutaties; onderhoudsmateriaal en cursussen).
5. Kascontrole en decharge bestuur.
De kas is gecontroleerd en goedgekeurd. Advies voor de komende
kascontrolecommissie; duidelijk de kosten op een rij zetten, zodat er meer
overzicht is.
Het bestuur en de kas zijn gedechargeerd. Andries Weststeijn en Hans Klerks
stellen zich beschikbaar voor de kascommissie voor volgend jaar.
De penningmeester wordt bedankt voor het financieel beleid en het jaarverslag.
6. Bestuur
Er zijn nog twee plaatsen voor bestuursleden. Er heeft zich niemand gemeld. Het is
handig om de huidige bestuursleden op de uitnodiging te zetten.
7. Rondvraag
Er is een vraag over de vrijwilligersavond: Joke merkt op dat er vanuit de kerk heel
veel vrijwilligers zijn. Er is eerder een poging gedaan vertelt voor een bijeenkomst
met vrijwilligers; dat was succesvol en gezellig. Bij de Pastorale was dit ook altijd
succesvol. Het is leuk om ook eens wat terug te doen.
Er zijn bijvoorbeeld 130 vrijwilligers voor de Rommelmarkt. De Dorpsraad gaat
ermee aan de slag.
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8. Borsele 2030
Ad Schenk houdt een inleiding. Hij vertelt over de ontwikkeling van het programma
Borsele 2030. Nisse was het vierde dorp, waar de Gemeente het programma gestart
is. Ad merkt op, dat over het algemeen de aanwezige dorpsbewoners redelijk
tevreden waren met hun mooie dorp. Desondanks zijn er drie werkgroepen gestart;
wonen/duurzaamheid, met elkaar en imago.
De tweede bijeenkomst zou 25 april zijn, maar de Dorpsraad heeft voorgesteld om
deze bijeenkomst samen te laten vallen met hun Jaarvergadering. Vanuit de
Dorpsraad wordt nóg een vierde werkgroep voorgesteld. Petra geeft een
toelichting; Het is belangrijk om meer vooruit te kijken naar ontwikkelingen zoals
de samenstelling van bewoners; jeugd en ouderen, de kerk, huisvesting en
verenigingsleven.
We doen een oproep aan dorpsbewoners om deel te nemen aan deze werkgroep
samen met één of twee Dorpsraadleden. Annelies de Groot zal deze groep
ondersteunen.
De werkgroep ‘met elkaar’ (vier mensen) doet verslag van hun bevindingen.
Liliane Schoone vertelt dat de groep gekozen heeft voor een aantal speerpunten.
Het ene is een welkom boekje voor nieuwe dorpsbewoners met een overzicht van
alle activiteiten en verenigingen. Er is al een conceptboekje samengesteld. Maatje
van der Stel wil graag meekijken om dit verder aan te vullen.
Het tweede is het belang van het Durpsuus als kern voor Nisse. De bedoeling is dat
het Durpsuus meer een plek wordt, waar mensen makkelijk binnen kunnen lopen.

De nieuwe beheerders, Erwin van der Linde en Simone Stijger willen graag
meedenken. Simone biedt zich aan om in de werkgroep plaats te nemen.
Het derde punt is Nisse voor elkaar. Op 26 mei gaan we verder overleggen.
De werkgroep ‘imago’ bestaat uit 5 mensen. Joke Smallegange vertelt, dat er al
veel gebeurt als het gaat om ‘groen’, zoals bijvoorbeeld de basisschool, die samen
werkt met Windekind.
Zij hebben gekeken naar de mogelijkheid van Nisse als ‘bloemendorp’. In een
aantal andere kernen, zoals Heinkenszand en ’s Heer Abtskerke hebben ‘hanging
baskets’. Deze hangen echter hoog en zijn lastig om goed te onderhouden.
De groep heeft bedacht, dat het leuk is om ‘vensterperkjes’ te maken voor elk
huis. Alle dorpsgenoten krijgen bij de volgende Belevenissen een zakje zaadjes met
éénjarig en tweejarige bloemen, die ze kunnen zaaien.
De werkgroep ‘wonen/duurzaamheid’ bestaat uit vier mensen. Hans Klerks doet
verslag: Het is belangrijk voor het dorp, dat er voldoende starterswoningen zijn om
jonge mensen een woonplek te bieden. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in
levensbestendige woningen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen.
Een ander onderwerp is energievoorziening. Voorstel is om met een groep
belangstellende uit Nisse te gaan deelnemen aan de Postcoderoos. Dit is een
project om bij een bedrijf een dak te ‘lenen’ om hier zonnepanelen op te plaatsen.
Ad Phernambucq uit Ovezande zal hier verder toelichting op geven vanavond.
9. de Postcoderoos
Ad Phernambucq geeft uitleg over de werking van de Postcoderoos. De bedoeling is
dat er een coöperatie wordt gevormd door zo’n 20 á 30 dorpsgenoten, die willen
investeren in de zonnepanelen.
Na afloop van zijn verhaal blijkt dat zo’n 5 van de aanwezigen al belangstelling
hebben om deel te nemen. De initiatiefnemers kunnen terecht bij het Zeeuws
Klimaatfonds.
10. Afsluiting
Ad Schenk toont zich verheugd over het werk van de drie werkgroepen en vindt dat
zij al veel concrete voorstellen hebben gedaan. Hij meldt dat de Gemeente moet
wennen aan het ‘meedenken’ van bewoners in het beleid, maar vindt het
belangrijk dat mensen zich niet moeten weerhouden door praktische problemen.
De Gemeente Borsele zal, als het kan, diverse initiatieven faciliteren.
Hij hoopt veel mensen weer te ontmoeten op de derde bijeenkomst in oktober?
Nicolette

