
CONCEPT verslag jaarvergadering Dorpsraad Nisse, 8 mei 2019 

Aanwezig: dorpsgenoten, wethouder Westrate, leden gemeenteraad en de Dorpsraad 

(ongeveer 26 personen) 

 

1. Welkom, opening en vaststellen agenda 

De voorzitter van de Dorpsraad opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een 

bijzonder woord van welkom aan de wethouder en het gemeenteraadslid. De voorzitter heet 

ook de gastsprekers van Heemkundige Kring de Bevelanden welkom. 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

2. Verslag jaarvergadering 2018 ter vaststelling 

Het verslag van de jaarvergadering op 8 mei 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Verslag activiteiten 2018 

Naar aanleiding van het verslag vraagt een dorpsgenoot naar de ontwikkelingen bij Bosman. 

De voorzitter zegt hierop dat er nog niet veel ontwikkelingen zijn. Het wachten is op de 

aanvraag omgevingsvergunning. De Dorpsraad heeft hierover contact met de gemeente. De 

Dorpsraad is voornemens om wanneer de omgevingsvergunningaanvraag er ligt, deze kritisch 

te bekijken en vragen te stellen over het vrachtverkeer. Betreffende dorpsgenoot merkt op dat 

de uitbreiding van het bedrijf naar haar idee al een feit is. Wethouder Westrate licht toe dat het 

bedrijf inderdaad uitgebreid is. Dit is echter niet conform bestemmingsplan. De gemeente en 

Bosman zijn nu in gesprek over wat het bedrijf wil en wat er mag om tot overeenstemming te 

komen. Als dat zover is, kan de procedure omgevingsvergunning starten. De gemeente werkt 

er hard aan en verwacht binnenkort een start met de procedure te kunnen maken. De 

dorpsgenoot vraagt of de gemeente dan akkoord is met de uitbreiding? De wethouder zegt dat 

er ook provinciaal beleid is en dat de uitbreiding past binnen de eenmalige uitbreiding 

bedrijventerrein maar dan moet het wel aan een aantal eisen voldoen. De dorpsgenoot vraagt 

hierop aan de Dorpsraad een vinger aan de pols te houden. De voorzitter zegt toe met het dorp 

te overleggen op het moment dat daar aanleiding toe is. Dorpskrant Belevenissen zal benut 

worden voor tussentijdse informatie. 

 

4. Toelichting op het financieel verslag 

De penningmeester van de Dorpsraad licht het financieel verslag toe. De toelichting is 

opgenomen in het Jaarverslag 2018 van de Dorpsraad. 

Naar aanleiding van de toelichting memoreert een dorpsgenoot de sponsorloop die in het 

verleden samen met de school is georganiseerd om geld in te zamelen voor de instandhouding 

van dorpskrant Belevenissen. Ze beveelt deze activiteit aan. 

 

5. Kascontrole en decharge bestuur 

De heer Tempelman brengt namens de kascommissie verslag uit van de kascontrole en meldt 

dat de kas in orde is bevonden. De kascommissie adviseert de jaarvergadering het bestuur 

decharge te verlenen voor de gevoerde boekhouding waarop de aanwezigen conform 

besluiten. 

De heer Klerks treedt af als lid van de kascommissie. Mevrouw van der Stel wordt benoemd 

als lid voor de jaren 2020 en 2021. 
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6. Bestuur 

De voorzitter meldt dat de heer Wondergem tussentijds is afgetreden. De Dorpsraad heeft 2 

vacatures. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 

De Dorpsraad bestaat dit jaar 25 jaar. De voorzitter heeft een oud verslag van de Dorpsraad uit 

het archief gehaald en leest hier enkele leuke details uit voor. In de komende Belevenissen zal 

aandacht besteed worden aan het jubileum. Ook zullen enkele anekdotes uit het verleden 

opgediept worden. 

 

7. Rondvraag & wat verder ter tafel komt 

• De vraag wordt gesteld wie het natuurgebied rond Nisse onderhoudt? De voorzitter noemt 

Natuurmonumenten en het waterschap als eigenaren. De vraagsteller zegt al meerdere 

keren schade aan kleding te hebben gekregen door overhangende braamstruiken. Zij vindt 

dat het gebied slecht wordt bijgehouden. Ook is het niet goed toegankelijk voor rolstoelers. 

De voorzitter vraagt haar om concrete voorbeelden aan te leveren zodat de Dorpsraad daar 

iets mee kan doen. Hij informeert de aanwezigen verder ook over het gesprek dat met 

wethouder Witkam is gevoerd over de nieuwe MTB-route. 

• Een dorpsgenoot vraagt naar de follow up van zijn mail over vrachtverkeer in de Van der 

Poest Clementstraat. De voorzitter zegt dat hierover overleg is geweest met de gemeente. 

Er is toegezegd dat er een meting gedaan wordt en op basis daarvan wordt gekeken of er 

maatregelen nodig zijn. De dorpsgenoot zegt dat de weg golft onder het zwaar verkeer en 

vraagt er nadrukkelijk aandacht voor. 

• De verkeersnelheid op de weg naar Ovezande wordt onder de aandacht gebracht. De 

maximumsnelheid was voorheen 60 km maar nu 80 km en er wordt veel te hard gereden. 

De voorzitter memoreert in dit kader ook de snelheidsproblemen op de Drieweg en de 

contacten die daarover zijn met gemeente en Provincie. In het jaarverslag van de 

Dorpsraad is hier uitgebreid verslag van gedaan. De voorzitter merkt op dat de acties en 

overleggen tot nu toe uiterst onbevredigend zijn. De wegbeheerder lijkt niet voornemens 

iets te doen met de signalen die gegeven worden. Van wethouder Witkam heeft de 

Dorpsraad begrepen dat de gemeente nu zelf het initiatief wil nemen tot maatregelen om 

de snelheid af te remmen. Dit is hetzelfde probleem als voor de weg naar Ovezande. 

Wethouder Westrate zegt hierop dat het hele gebeid onderdeel is van Gebiedsgerichte 

Aanpak waaraan de gemeente werkt. Zijn collega wethouder heeft hem gezegd dat hij 

opnieuw met de Provincie in gesprek gaat over zowel de Drieweg als de Nissestelleweg. 

Hierop herhaalt de dorpsgenoot nogmaals zijn zorgen. 

• De voorzitter vraagt de aanwezigen eventuele suggesties voor de website van het dorp als 

communicatiemiddel bij de Dorpsraad aan te geven. 

• De voorzitter wijst op de nieuwe folder van het Ommetje Nisse. Hij beveelt het aan en 

vraagt aanwezigen het onder de aandacht te brengen bij anderen. Er is ook een korter 

rondje van 5 km in de maak. Tenslotte noemt hij de rondleiding van de seniorenraad 

Borsele die later dit jaar in het dorp zal worden gehouden en die afgesloten wordt met een 

high tea. Het is de bedoeling om dan ook de beschrijving van het kortere rondje klaar te 

hebben. 

• De voorzitter noemt ten slotte het project Nisse Schoon en verwijst daarbij naar de 

toelichting in de Belevenissen. Morgen is de eerste activiteit in dit kader. Een dorpsgenoot 

vraagt of het slim is de kinderen van de school te betrekken? De voorzitter zegt dat dat het 
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plan is maar dat hij eerst een paar keer een activiteit wil doen met volwassenen om te 

kijken hoe het werkt en wat handig is. Daarna zal er met de school contact gezocht worden 

over eventuele samenwerking. Iemand noemt TON ook als mogelijke partner. 

 

De voorzitter geeft hierop Mary Korten van stichting KIO het woord voor een toelichting op de 

ontwikkelingen bij Jikkemiene. KIO is de nieuwe huurder van het pand van Jikkemiene. Het 

pand  wordt nu opgeknapt en de nieuwe inrichting is besteld. Er komt weer een buitenterras 

met horeca en ijs. KIO heeft een banketbakker in dienst, het personeel zal bestaan uit mensen 

met een verstandelijke beperking. De bedoeling is het kleinschalig aan te pakken met 

maximaal 8 cliënten. De openingstijden zullen afhankelijk zijn van hoeveel cliënten er gaan 

werken. De naam Jikkemiene komt niet terug omdat Gors die naam niet wil overdoen aan KIO. 

Op zaterdag open zou mooi zijn om verse broodjes in het dorp te kunnen leveren. Mevrouw 

Korten is voornemens te kijken wat wenselijk is voor het dorp en dagtoeristen. 

Op vraag van een dorpsgenoot zegt KIO zelf het vervoer voor de cliënten te regelen. Een 

andere dorpsgenoot vraag of er nog overleg komt met de omwonenden waarop mevrouw 

Korten zegt dat zij contacten heeft gelegd. 

De voorzitter bedankt mevrouw Korten voor haar toelichting en heet haar welkom in het dorp. 

 

Na de pauze zijn er twee lezingen. Een van de Heemkundige Kring over het dorp en de 

geschiedenis van het dorp. De tweede lezing wordt gegeven door Ko Dek, voormalig 

aardrijkskundeleraar van het Ostrea Lyceum in Goes. De lezing gaat over de fysische geografie 

van het landschap rond Nisse. Beide lezingen gaan gepaard met beeldmateriaal. De foto’s van de 

heer Dek zijn binnenkort te zien in het Zeeuws Archief. 

De sprekers worden bedankt met een attentie van kaasboerderij Ternisse. 

 

 


