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Geachte raadsleden, geacht college, 

 

 

De Dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben kennis genomen van de beraadslagingen 

in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni jl. over de loketfunctie na ingebruikneming van het 

nieuwe gemeentehuis in Lochem en van diverse standpunten van afzonderlijke fracties. Het is 

duidelijk dat een door ons bepleit volwaardig loket in Gorssel voor alle publiekszaken niet haalbaar zal 

zijn. In plaats daarvan wordt gesproken over een informatiebalie met doorverwijsfunctie in de 

Oldenhof gecombineerd met andere diensten aldaar, aangevuld met een plan voor de contacten 

tussen gemeente en de dorpskernen zoals bedoeld in het slot van de ‘Notitie over decentrale 

dienstverlening’ behorend bij de raadstukken over dit onderwerp. 

 

Loket 

Al is het met de nodige teleurstelling dat een volwaardig loket niet in Gorssel zal blijven, zijn we 

niettemin verheugd dat vele raadsfracties zich duidelijk uitspreken voor een goed gemeentelijk 

informatiepunt in Gorssel, bedoeld voor alle westelijke kernen. Wij pleiten er dan ook voor dat een 

dergelijke balie goed wordt opgetuigd en zo veel mogelijk wordt gecombineerd met andere diensten 

(CJG, SOL, WMO, SCW, bibliotheek) die ook allemaal in de Oldenhof zitten. Door die combinatie van 

diensten moet het ook mogelijk zijn te komen tot royale openingstijden, inclusief een avond.  

Echter, dat loket is slechts een onderdeel van een goed totaal communicatieplan.  

 

Communicatieplan met de kernen 

Het wordt hoog tijd dat de gemeente dit nu voortvarend vorm gaat geven en daar willen we graag 

onze bijdrage aan leveren. De gemeentelijke fusie is nu 7 jaar oud, we weten al jaren dat het Gorssels 

gemeentehuis verkocht gaat worden, de gemeente praat al jaren over ‘kerngericht werken’. Dan is het 

toch merkwaardig dat dit onderwerp ineens als voorstel wordt genoemd in bovengenoemde notitie.  

Zo’n communicatieplan is veelomvattend en vergt een wijze van werken door college en ambtenaren. 

Wij hebben een aantal suggesties die naar onze mening ook een goed onderdeel van dit plan zouden 

kunnen zijn.  

In Eefde is goede ervaring opgedaan met een wijkaanpak met bijeenkomsten waarin met 

aanwezigheid van diverse ambtenaren problemen die volgen uit enquêtes en wijkschouwen worden 

besproken en uitgewerkt. Een goede aanvulling voor dorpsraden die daarvoor kiezen is een 

regelmatig te houden openbaar spreekuur, waarbij de kernwethouder, kernambtenaar en bestuurders 

van de dorpsraad aanwezig zijn en waarvoor alle burgers van die kern worden opgeroepen. Dat zou 

een ‘open’ bijeenkomst moeten zijn, dus geen ‘wachtkamer’ en ‘spreekkamer’ maar allemaal rondom 

dezelfde tafel. Kleine wensen (losliggende stoeptegels, verlichting) kunnen worden meegenomen, 



 

maar het doel is toch vooral voorlichting en discussiëren over serieuze onderwerpen. De dorpsraden 

hebben daarin een verantwoordelijkheid voor publiciteit en om inwoners op te roepen mee te komen 

praten. Als frequentie denken we aan 4x per jaar per werkgebied. Vaker is te belastend; minder vaak 

leidt er denken we toe dat het minder zal leven onder de bevolking. Logisch tijdstip lijkt van 19 tot 21 

uur. 

 

Nieuw overlegmodel tussen gemeente en dorpsraden 

De dorpsraden hebben vaak het gevoel dat ze gedwongen worden achter de feiten aan te lopen. We 

vinden dat het huidige overlegmodel, zoals vastgelegd in de convenanten, tekort schiet. Wij willen 

eerder in het proces betrokken worden om samen met de gemeente de vraagstukken van onze 

kernen te bespreken en te kijken wat de rol van dorpsraden daarin zou kunnen zijn. Maar ook om met 

de gemeente naar oplossingen te zoeken die passen bij onze kernen. Dat kan de gemeente veel tijd 

besparen. 

De dorpsraden worden vaak niet of erg laat betrokken bij belangrijke besluiten aangaande onze 

kernen en krijgen van de gemeente regelmatig te horen dat we precies als iedere burger besluiten in 

de krant mogen lezen, bezwaar mogen maken en mogen spreken op RTG’s.   

Als dorpsraden vooraf worden betrokken als adviseur is dat toch veel gemakkelijker? Ook voor de 

raad. Het gaat dan natuurlijk niet/minder over gemeentebrede zaken, maar met name over 

onderwerpen die op een bepaalde kern betrekking hebben. 

 

 

Wij verzoeken college en raad bovenstaande punten te betrekken in de discussie over het 

gemeenteloket en het communicatieplan met de kernen. 

Vanzelfsprekend willen we graag een rol spelen bij de uitwerking hiervan. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Dorpsraad Eefde Dorpsraad Epse-Joppe Dorpsraad Gorssel 

Henk Stormink Henk Hietbrink René Pluymert 

 


