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Aanwezig namens de dorpsraad 
Theo van der Sluis, Petra Elbertsen, Adri Spruit, Evelien Boerma, Marjan Kruijk 
Afwezig: Nicolette Kolker, Dick Gelswijk, Wilma Vos en Willem Jan Boot. 
 
Aanwezig namens de gemeente Borsele 
Marga van de Plasse, wethouder, en Jacob Bouwman, beleidsmedewerker. 
 
Aanwezige dorpsgenoten: 16 personen 
 
Opening 
Theo opent als vice voorzitter de vergadering en heet eenieder van harte welkom, 
vervolgens neemt hij de agenda door. 
 
Verslag van de jaarvergadering 2020 
Deze vergadering is digitaal gehouden, het verslag wordt doorgenomen, er komen geen 
vragen over. 
 
Financieel Verslag 2020 
Petra neemt het financieel verslag door, daar zijn verder geen vragen over gekomen. 
 
Kascontrole en decharge 
De kascontrole is uitgevoerd door Maatje van der Stel en Jan Noorlander en door hen 
goed bevonden; decharge wordt verleend 
Maatje stopt met de kascontrole en de dorpsraad bedankt haar hartelijk voor haar inzet. 
Jan Noorlander gaat in ieder geval door en Hans Kruijk vult de kascontrolecommissie aan. 
 
Wat gebeurt er allemaal wel en niet in NIsse 
De vrijheidsmaaltijd die was gepland in 2020 en opgeschoven naar 2021 kon helaas weer 
niet doorgaan vanwege bekende redenen; hopelijk kan het in 2022 wel. In de 
Belevenissen is als kleine pleister op de wonde een soep recept gedeeld. 
 
Nisse Schoon is wel gehouden kunnen worden, dit met 10 enthousiaste dorpsgenoten. 
 
Vlaggen op de kerktoren gebeurd helaas niet meer, men geeft aan dat dit te maken heeft 
met de onveiligheid op de trappen. Dit heeft deels te maken met het feit dat de mensen die 
het doen “wat ouder” zijn, misschien zijn er jongeren die de vlag willen hijsen en strijken. 
Dit voor twee à drie gelegenheden per jaar. 
 
De website en overige ICT aangelegenheden zijn uitbesteed bij een gespecialiseerd 
bedrijf 
 
De veiligheid op de Drieweg komt ter sprake; de dorpsraad heeft contact met gemeente, 
provincie en het waterschap hierover; het is de bedoeling dat in de komende paar jaar het 
kruispunt Drieweg/Gerbenesseweg wordt aangepakt. Hier is € 500.000,00 voor 
gereserveerd. 
De dorpsraad zal ook het kruispunt Drieweg/Zuidweg onder de aandacht brengen en 
houden voor wat dit betreft. 
Maatje van der Stel verzoekt de dorpsraad hier bovenop te blijven zitten.  
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Ontwikkeling bedrijven in en om Nisse blijft de aandacht van de dorpsraad houden, dit met 
name voor wat betreft geluids- verkeers- en lichtoverlast die door de omwonende wordt 
ervaren. 
Ook het vrachtverkeer naar en door het dorp blijft de aandacht houden, er is contact met 
de bedrijven die hier met regelmaat komen. 
 
De dorpsraad 
De dorpsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Op dit moment zijn er 9 leden. 
Nicolette Kolker treedt uit de dorpsraad en Caroline Verburg zal op de komende 
dorpsraadvergadering toetreden. 
 
Rondvraag 
Er wordt gemeld dat als je netjes de ontlasting van je hond opruimt, je deze zak niet, of 
niet makkelijk, kwijt kan; het verzoek is dan ook om meer prullenbakken te plaatsen. 
Met daarbij een opmerking vanuit de zaal om dan de prullenbakken dan wel met 
regelmaat te legen. 
 
Er wordt ook gevraagd om de borden met info over ons dorp met regelmaat schoon te 
houden, nu zijn de meeste behoorlijk bedekt met alg wat niet erg uitnodigend is. 
 
Er blijken best wel hier en daar tegels los te liggen, of deze kunnen worden goed gelegd is 
de vraag. 
 
Ook een veel te brede heg in de Diaconielaan is een bron van ergernis. 
 
Er wordt aangegeven dat er een BuitenBeter App is waarin je dit soort zaken kunt 
aangeven richting de gemeente. Dit kan zelfs met toevoeging van een foto. 
 
De textielbox op het dorpsplein is nogal ongelukkig geplaatst en geen “aanwinst” voor het 
dorpsgezicht. De vraag is of er niet een andere, wat minder opvallende, plek te vinden is. 
 
Er komt een vraag over laadpalen voor elektrische auto’s; Jacob Bouwman geeft aan dat 
men bij de gemeente een paal kan aanvragen, maar deze zal dan wel op openbaar terrein 
komen. 
 
Pauze 
 
Presentatie Groenstructuurplan Nisse 
Jacob Bouwman vertelt het een en ander over de ideeën die er zijn betreffende het 
groenstructuurplan. Al snel kwam er discussie vanuit de zaal met vragen hoe men tot deze 
uitwerking is gekomen.  
 
In september 2018 is er een infoavond geweest waar men ideeën kon aanbrengen; deze 
zijn meegenomen in het plan. 
 
Het verbaasd aanwezigen dat de gemeente plannen maakt op, voor bewoners 
twijfelachtige plekken, bijvoorbeeld: 
 
Een pad door de kasteeltuin wordt niet logisch bevonden. 
Een dorpsbos aan de zwaakweg wat het juist zo mooie uitzicht van de bewoners zal gaan 
belemmeren. 
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Op het grondgebied van Natuurmonumenten zijn meerdere dorpsbossen gepland. Dit is 
met name vreemd omdat Natuurmonumenten uiteindelijk een aaneengesloten 
heggengebied wil creëren en daar op die plek de eerste aanzet heeft gedaan in 2012, 
vreemd gezien de plannen in het groenstructuurplan. 
 
Naar aanleiding van vragen over de plek waar te tennisbanen zijn en met name de angst 
dat het vol gebouwd gaat worden, inclusief speelplaats en voetbalveld vertelt Marga van 
de Plasse dat nog niet duidelijk is of de tennisvereniging de banen op zal zeggen. In het 
voorjaar van 2022 hoopt ze duidelijkheid te hebben. Er zal contact hierover zijn met de 
dorpsraad hier omtrent. 
 
Sluiting 
De vice voorzitter Theo van der Sluis, sluit om 21:30 de vergadering en nodigt iedereen uit 
voor een drankje en een bitterballetje. 
 


