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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 zeven leden. De bestuurssamenstelling 

ultimo 2019 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 januari 2020 gaf de heer Slabbekoorn te kennen zijn lidmaatschap neer te moeten leggen. 

 

Het bestuur van de Dorpsraad heeft in 2019 zes maal vergaderd en eenmaal een informeel 

overleg met de burgemeester gehad. Eenmaal per jaar organiseert de Dorpsraad een vergadering 

voor alle inwoners van Nisse. In 2019 vond deze vergadering plaats op 8 mei. Op 11 januari 2019 

organiseerde de Dorpsraad een nieuwjaarsbijeenkomst voor het dorp. 

3 Activiteiten in 2019 

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

 

• Veiligheid 

Verkeersveiligheid blijft net als in voorgaande jaren 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 door wethouder Witkam in november 2018 beloofde nieuwe snelheidsmeting op de 

Drieweg is in 2019 uitgevoerd. De Drieweg is in zijn soort geen overmatig drukke weg. 

Maar er wordt veel te hard gereden. De gemeente heeft daarom bij de Provincie 

nagevraagd of de Drieweg als prioriteit meegenomen kan worden in het vervoersplan. 

De Provincie heeft toegezegd dit te doen. De gemeente vindt dat er drempels moeten 

komen om de snelheid te remmen. Ze hebben daar goede ervaringen mee op de T-

splitsing van de Drieweg en Kruiningenpolderweg. De snelheid remmende maatregelen 

hebben daar duidelijk effect. De Provincie heeft op haar beurt de gemeente gevraagd of 

de gemeente financieel wil bijdragen aan een drempel op de Drieweg. 

De Dorpsraad vindt het positief dat de gemeente nu eindelijk de zorgen van het dorp 

lijkt te delen. Bij de snelheid remmende oplossing heeft de Dorpsraad nog wel 

vraagtekens. Ook vindt de Dorpsraad het belangrijk om direct omwonenden erbij te 

betrekken. 

o In het verlengde van het opknappen van de van der Poest Clementstraat is door de 

gemeente op verzoek van de Dorpsraad ook het voetpad tussen de Diaconielaan en de 

van der Poest Clementstraat opgeknapt. De Dorpsraad heeft de gemeente hiervoor 

bedankt. 

In de loop van 2019 heeft de Dorpsraad de gemeente attent gemaakt op losliggende 

stenen in de Van der Poest Clementstraat. Deze zijn waarschijnlijk het gevolg van te 

zuinig inzanden bij de herstrating. 

• Ontwikkelingen bedrijven 

o De Dorpsraad heeft de ontwikkeling van de uitbreiding van het transportbedrijf aan de 

Drieweg, in de volksmond “Bosman, gevolgd. Aandachtspunten daarbij waren het effect 

van de ontwikkeling op de (leef)omgeving en verkeersdrukte. Ook de landschappelijke 

inpassing is voor de Dorpsraad een belangrijk punt. 

Er is hierover een aantal keer contact geweest met het bedrijf en de gemeente. De 

bouw van het nieuwe gebouw voor groupage past binnen het bestaande bestemmings- 

en activiteitenplan. De uitbreiding van de parkeergelegenheid voor vrachtwagens niet. 

Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze procedure loopt nog. 

In mei 2019 heeft Bosman, op advies van de Dorpsraad, een open middag gehouden 

voor het dorp. Men kon het bedrijf bezoeken en zich laten informeren over de 

uitbreidingsplannen. 

o De Dorpsraad is door stichting KIO geïnformeerd over de plannen met het voormalige 

“Jikkemiene” aan het Dorpsplein. Op de jaarvergadering van het dorp heeft mevrouw 

Korten, directeur van KIO, een toelichting gegeven. Eind 2019 is het pand feestelijk 

geopend onder een nieuwe naam: Koek & Leut. In 2020 zullen de, nu nog bescheiden, 

activiteiten verder uitbreiden. 

• Nisse Schoon 

De gemeente heeft alle dorpen materiaal gegeven om zwerfafval in en om het dorp mee op te 

kunnen ruimen. De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om hiervoor mensen enthousiast te 

maken. Het resultaat was dat enkele keren een opruimactie is gehouden met na afloop koffie 

en iets lekkers in ’t Durpsuus. Ook de kinderen van de school hebben aan de actie 

meegedaan. De Dorpsraad zal deze activiteit op gezette tijden blijven organiseren. 

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

stimuleren en te laten zien hoe mooi Nisse is, is een wandelommetje rond Nisse gemaakt. Op 
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het Dorpsplein kan men gratis een folder met een routebeschrijving uit het daarvoor bestemde 

kastje halen. De voorzitter van de Dorpsraad heeft gedurende 2019 met enkele groepen het 

ommetje gelopen en het hiermee in gebruik genomen. Geregeld moeten de 

routebeschrijvingen aangevuld worden waaruit blijkt dat bezoekers van Nisse het ommetje 

weten te vinden. 

• De Dorpsraad heeft op 11 januari 2019 voor de tweede keer een nieuwjaarsbijeenkomst voor 

het dorp georganiseerd. Ook deze keer was de bijeenkomst goed bezocht en gezellig. De 

dorpswethouder was aanwezig en er werd fanatiek gestreden om de eerste plaats van de 

wedstrijd: een raadplaat met spreuken en gezegden. 

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

tegoed als bestemmingsreserve opgenomen. In hoofdstuk 5 van dit verslag is een overzicht 

opgenomen van de mutaties in 2019. 

• 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 2019. 

 

In juli 2019 heeft de Dorpsraad op initiatief van de burgemeester een informeel gesprek met de 

burgemeester gevoerd. In dit gesprek is gesproken over diverse onderwerpen waaronder 

(verkeers)veiligheid, ontwikkeling van bedrijven, behoud van cultureel erfgoed en de toekomst van 

de gemeente Borsele. 

 

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 en 

afweging gemaakt of het zinvol is iets bij te wonen. In 2019 was een afvaardiging van de 

Dorpsraad aanwezig bij: 

• een informatiebijeenkomst over de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde. 

• de bijeenkomst van de klankbordgroep Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West. 

• de bijeenkomsten voor dorpsraden bij EPZ (kerncentrale Borsele). 

• de ledenvergadering van de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen. 

• een bijeenkomst voor Burgemeester & Wethouders en dorpsraden van de gemeente Borsele. 

• een bijeenkomst van de gemeente Borsele voor het project Borsele energieneutraal 2045. 

Ook is er enkele keren bilateraal overleg geweest tussen de voorzitter van de Dorpsraad en enkele 

wethouders. 

 

In de jaarvergadering zijn de samenstelling van het bestuur, het jaarverslag 2018 en het financieel 

overzicht 2018 aan de orde geweest. Het inhoudelijk thema van de jaarvergadering is ingevuld met 

twee boeiende presentaties over de landschappelijke geschiedenis van Nisse en omgeving. 

Hiervoor waren Heemkundige Kring de Bevelanden en de heer Dek (voormalig 

aardrijkskundeleraar van het Ostrea Lyceum in Goes) als gastsprekers aanwezig. 

Namens de gemeente Borsele waren wethouder Kees Weststrate en enkele gemeenteraadsleden 

aanwezig. 
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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. De dorpsvisie is te 

lezen op de website van Nisse: www.nisse-info.nl. 

5 Financieel jaaroverzicht 

 
 

De inkomsten van de Dorpsraad bestonden in 2019 uit een subsidie van de gemeente Borsele: 

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

In 2019 is subsidie aangevraagd en toegekend voor de nieuwe periode: 2020 tot en met 2023. Het 

jaarlijkse bedrag wordt € 1.023,23. 

 

De uitgaven van de Dorpsraad bestonden uit: 

• de kosten die gepaard gaan met de bankrekening van de stichting: € 119,39; 

• facturen: € 1.098,46; 

o kosten routebeschrijving en folder Ommetje Nisse: € 99,96 

o zaalhuur in ’t Durpsuus: € 136,15; 

o catering vergaderingen inclusief de jaarvergadering 2019 en Nisse Schoon: € 514,55; 

o catering Nieuwjaarsbijeenkomst januari 2019: € 309,70; 

o hosting website: € 10,29; 

o diversen waaronder lief & leed: € 27,81. 

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

januari 2019: € 138,83. 

• er is € 25,- betaald voor het lidmaatschap van de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen. 

beginsaldo 01-01-2019 2.254,72

KOSTEN BATEN

bankkosten 119,39

facturen 1.098,46

lidmaatschappen 25,00

declaraties 138,83

pinbetaling 0,00

AED 125,89

Belevenisse 492,55

2.000,12

subsidies 1018,83

giften 0,00

AED 0,00

Belevenisse 525,00

1.543,83

eindsaldo 31-12-2019 1.798,43

bestemmingsreserve AED Nisse 132,22

bestemmingsreserve Belevenisse 163,30



jaarverslag & financieel overzicht 2019 Dorpsraad Nisse 

6 
 

 

Bestemmingsreserve AED 

 

 
 

Er zijn in 2019 geen inkomsten voor de instandhouding van de AED. Wel is er 125,89 uitgegeven 

aan materiaal ten behoeve van onderhoud. Het batig saldo is € 132,22. 

 

Bestemmingsreserve Belevenissen 

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

• dankzij 8 sponsoren zijn de inkomsten dit jaar € 525,00; 

• de kosten betreffen het printen van de Belevenissen: € 492,55. 

 

 
 

 

Het totale batig saldo op de rekening van de Dorpsraad bedraagt € 1.798,43. Hiervan is € 132,22 

geoormerkt voor de instandhouding van de AED Nisse en € 163,30 voor Belevenissen. Het vrij 

besteedbaar saldo is derhalve: € 1.502,91. 

 

 

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

boekingen 2019 0,00 125,89

15,00 227,83

eindsaldo 31-12-2019 132,22

beginsaldo 01-01-2017 974,22

bij af

boekingen 2017 0,00 444,57

boekingen 2018 0,00 398,80

boekingen 2019 525,00 492,55

525,00 1.335,92

eindsaldo 31-12-2019 163,30


