
Nisse 2030, een dorpsvisie 
vastgesteld in de Jaarvergadering van de Dorpsraad op 9 mei 2018 

 

Nisse is een mooi, klein, rustig 

en groen dorp in de Zak van 

Zuid-Beveland. Nissenaren 

zijn tevreden met hun dorp en 

willen dat blijven. Daarom 

heeft de Dorpsraad samen 

met de inwoners en 

belanghebbenden een 

dorpsvisie opgesteld1. In de 

dorpsvisie staat wat we de 

komende jaren doen om Nisse 

te houden zoals het is. 

 

Wonen 

Mensen van alle leeftijden moeten in Nisse kunnen blijven wonen. Daarvoor hebben we een betere 

balans in het woningaanbod nodig. Er wordt daarom onderzocht hoe wonen voor starters en 

ouderen kan worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld met goedkope woningen voor starters en een 

gezamenlijke woonvorm voor ouderen. Het karakter en de schaal van Nisse mag daardoor niet 

onder druk komen te staan. 

 

Welzijn 

We willen de leefbaarheid van ons dorp behouden. Daarom zijn we actief met het in stand houden 

van verenigingen, koesteren we de kenmerkende sociale cohesie en zien we om naar elkaar. 

 

Jongeren moeten zich ook thuis kunnen voelen in het dorp. We willen daarom een 

ontmoetingsplek voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 

 

Onderwijs 

De school is belangrijk voor de leefbaarheid in Nisse. Daarom maken we ons sterk voor het 

behoud en het groene karakter van de school. De school kan een regionale functie vervullen. Ook 

in combinatie met kinderopvang en buitenschoolse opvang. In 2030 heeft Nisse daarom nog 

steeds een eigen school. 

 

Werken 

De werkgelegenheid voor Nissenaren ligt in de regio en daarbuiten. Daar zijn we tevreden mee. 

We zien wel lokale mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld 

in het onderhoud van groen in het dorp of in de ondersteuning van dagtoerisme bij de 

voorzieningen. 

 

                                                
1 De Dorpsraad Nisse bedankt de gemeente Borsele voor de ondersteuning bij de totstandkoming van 

deze dorpsvisie. 
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Nisse heeft een aantal grotere bedrijven. Die willen we in Nisse houden in de huidige (2018) 

omvang. Aan uitbreiding of nieuwe grote bedrijven is geen behoefte. Het is belangrijk om het 

“kleine” in het karakter van Nisse te behouden. 

 

Cultuur 

Erfgoed draagt bij aan het karakter van Nisse en kan een rol spelen in toerisme. Behoud ervan is 

belangrijk. Daarom wordt het erfgoed binnen en buiten de bebouwde kom in kaart gebracht en 

worden, daar waar nodig, eigenaren (verantwoordelijken) en geld voor instandhouding gezocht. De 

daadwerkelijke financiële ondersteuning zien wij als een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Recreatie 

De typische kenmerken van Nisse zijn rust, ruimte en groen. Dat willen we absoluut behouden. 

Wel willen we meer ruimte voor dagtoerisme met aantrekkelijke arrangementen voor wandelaars 

en fietsers door het aanbieden van routes, informatie (papier en digitaal), openstelling van 

voorzieningen, arrangementen en activiteiten. 

 

Sport 

We behouden de bestaande sportvoorzieningen en -verenigingen en investeren in de toekomst 

ervan. 

Het voetbalveld moet anders ingericht worden omdat het te groot is om er goed gebruik van te 

kunnen maken. Het zou voor meerdere doeleinden geschikt kunnen zijn. Ideeën zijn een 

pannakooi, crossbaan, skatebaan. 

Er wordt onderzocht of er op het Dorpsplein een kleine speelgelegenheid voor jonge kinderen kan 

komen. 

 

Mobiliteit 

Wonen in Nisse is leven met een zeer beperkte OV-infrastructuur. Dat vinden we niet erg. Wel 

willen we mensen die niet (meer) auto rijden of niet (meer) over eigen vervoer beschikken 

ondersteunen bij mobiliteit. Bijvoorbeeld met een deelauto, een netwerk van vrijwilligers of de 

belbus. 

 

Verkeer en Veiligheid 

De Drieweg is voor Nisse en omgeving een belangrijke weg. We kunnen er niet zonder maar we 

willen het samenspel tussen weg en dorp wel verbeteren. De Drieweg is in 2030 al lang geen 

racebaan meer. Om dat te bereiken, willen we de veiligheid van de kruisingen en 

oversteekplaatsen verbeteren, de snelheid vanaf de Gerbernesseweg tot en met de Zuidweg 

verlagen naar 50 km per uur en ervoor zorgen dat het voor gebruikers van de weg duidelijker wordt 

dat ze door een dorp rijden. 

 

Duurzaamheid 

Bij het groene karakter past duurzaam omgaan met de omgeving en het milieu. We hebben veel 

ideeën over hoe we daar als dorp aan kunnen bijdragen zoals een postcoderoos, verduurzaming 

van woningen, bijenlinies of collectieve inkoop van warmtepompen. We gaan daarmee aan de slag 

en willen in 2030 minimaal twee ideeën gerealiseerd hebben. 
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In ieder geval willen we meer afvalpunten zodat ook dagtoeristen hun afval kwijt kunnen en de 

omgeving niet onnodig vervuilt. 
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WERKPLAN DORPSVISIE NISSE 

 

 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2030 

Wonen    

Welzijn    

Onderwijs    

Werken    

Cultuur    

Recreatie    

Sport    

Mobiliteit    

Verkeer en Veiligheid    

Duurzaamheid    

 

De groene arcering geeft aan in welke periode de Dorpsraad met het betreffende onderwerp aan 

de slag gaat. 


