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Nota zienswijzen concept Dorpsplan 2013-2017 
 
 
Ter inzage legging 
 
Het concept Dorpsplan 2013-2017 heeft vanaf 12 december 2012 tot en met 26 januari 2013 
ter inzage gelegen. Het concept kon worden geraadpleegd via de website van de Vereniging 
Dorpsraad Gorssel, via Gorssel.nl, het heeft ter inzage gelegen bij de Bibliotheek Gorssel in 
Den Oldenhof en het is aan de Gorsselnaren gepresenteerd tijdens de Dorpsraadbijeenkomst 
van 28 december 2012 in het oude gemeentehuis van Gorssel, waar ook reacties konden 
worden ingediend. 
Gedurende de reactietermijn zijn bij de Vereniging Dorpsraad Gorssel vijf schriftelijke reacties 
ingediend en tijdens de bijeenkomst op 28 december 2012 is een aantal mondelinge 
zienswijzen gegeven. 
 
 
Samenvatting en beantwoording reacties 
 
 
Indiener A, 13 december 2012 
 
Reactie 
Indiener stelt benieuwd te zijn naar situatieschetsen rondom het nieuwe museum en maakt 
zich zorgen omtrent de parkeergelegenheid ten opzichte van verkeerssituatie rond 
de Vullerschool. 
 
Antwoord Dorpsraad 
Genoemde problematiek wordt niet specifiek opgenomen in Dorpsplan. 
Parkeersituatie nieuw museum en verkeerssituatie Vullerschool kunnen aan de orde komen 
bij uitwerking Dorpsplan en de op te stellen Centrumvisie. 
 
 
Indiener B, 27 december 2012 
 
Reactie 
Indiener vraagt zich af waarom niet voor een langere termijn gekozen is voor het Dorpsplan, 
bijvoorbeeld conform Structuurvisie Lochem 2012-2020. 
Indiener maakt bezwaar tegen formulering in het Dorpsplan dat karakteristieke boerderijen 
bewaard blijven dankzij de regeling Functieverandering Agrarische Bedrijven (FAB). 
Dorpsplan moet volgens indiener de nadelige ontwikkelingen FAB bestrijden. 
Indiener maakt bezwaar tegen de aanbeveling in het Dorpsplan om voorzieningen samen te 
voegen met die in andere kernen, i.p.v. als uitgangspunt te hanteren dat voorzieningen 
behouden moeten blijven. 
Indiener verzoekt in het Dorpsplan op te nemen dat de Dorpsraad zich zal blijven inspannen 
voor een volledig burgerloket. 
 
Antwoord Dorpsraad 
De gemeente stelt telkens voor een periode van vijf jaar subsidie beschikbaar voor het 
opstellen van een dorpsplan. Een dorpsplan kan dan aangepast of geheel vernieuwd worden. 
Het huidige Dorpsplan 2013-2017 is gebaseerd op de gemeentelijke Structuurvisie en biedt 
daarom ook een visie voor een wat langere termijn. 
De FAB-regeling (‘rood-voor-rood) is bedoeld om gebouwen met agrarische bestemming na 
stopzetting van de agrarische activiteiten te kunnen gebruiken voor woon- of andere 
economische doeleinden. De gemeentelijke Structuurvisie 2012-2020 geeft aan de FAB-
regeling op zorgvuldige wijze toe te willen passen (ook in verband met de mogelijkheid van  
clustering van bouwrechten bij of in de dorpskernen). De FAB-regeling is een regeling, waar 
op gepaste wijze mee moet worden omgegaan. 
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De formulering in het Dorpsplan zal worden aangepast in die zin, dat aangegeven wordt dat 
de regeling zorgvuldig moet worden toegepast. 
Het samenvoegen van voorzieningen in dorpskernen is onontkoombaar. De formulering in het 
Dorpsplan is er juist op gericht hierover overleg te voeren met andere kernen, om te 
voorkomen dat regelingen worden afgedwongen. Tekst in Dorpsplan blijft gehandhaafd. 
Het burgerloket is als compromis tot stand gekomen na uitgebreide politieke discussie en 
lobbywerk van o.a. de Dorpsraad Gorssel. De Dorpsraad blijft zich inspannen voor het 
behoud van het loket. Streven naar volledig loket is niet realistisch. Tekst in Dorpsplan blijft 
gehandhaafd.  
 
 
Indiener C, 21 december 2012 
 
Reactie 
Indiener brengt de verkeerssituatie in de centrumzone van Gorssel onder de aandacht en 
vraagt opname van de Elfuursweg bij het wensbeeld ‘handhaving 30 km zone’. 
Ook acht hij een aparte parkeervoorziening voor zwaar vrachtverkeer op zijn plaats. 
Verder vraagt indiener aandacht voor handhaving van het vuurwerkverbod buiten de 
daarvoor gestelde dagen en voor een duidelijker rol voor de gemeente bij het handhaven van 
het verbod om afval in het milieu te deponeren. 
 
Antwoord Dorpsraad 
In het Dorpsplan zal de desbetreffende tekst worden aangepast: de Elfuursweg wordt apart 
vermeld als zone waar de 30 km snelheid beter gehandhaafd moet worden. 
De noodzaak voor een parkeerverbod of aparte parkeervoorziening voor vrachtverkeer komt 
volgens de Dorpsraad niet voor opname in het Dorpsplan in aanmerking. Dit is een discussie 
die eventueel voor de gehele gemeente gevoerd kan worden en hoort dan ook daar thuis. 
Hetzelfde geldt voor het handhaven van het verbod tot het afsteken van vuurwerk buiten de 
daarvoor gestelde tijden en het handhaven van het verbod afval weg te werpen: daarvoor 
bestaan gemeentelijke regelingen. De gemeente is daarvoor het bevoegd gezag en kan 
daarop worden aangesproken. Dit hoort niet in een dorpsplan thuis. 
 
 
Indiener D, 17 december 2012 
 
Reactie 
Indiener heeft bezwaar tegen de Gorsselse voorkeur voor woningbouw, in het Dorpsplan 
verwoord, door uitbreiding en niet door inbreiding. 
Indiener heeft vanuit zijn professie ook ideeën ten aanzien van verkeersveiligheid in kern en 
buitengebied. 
 
Antwoord Dorpraad 
Ten tijde van het vorige Dorpsplan (2008) en bij raadpleging van de bevolking van Gorssel 
tijdens de totstandkoming van het Gorsselse aandeel in de gemeentelijke Structuurvisie 
2012-2020 is duidelijk de voorkeur gebleken voor uitbreiding boven inbreiding. De 
Gorsselnaren willen graag de open groene plekken in het dorp behouden en alleen 
nieuwbouw toestaan als herstructurering van bestaande woningbouw en indien nodig 
nieuwbouw op bescheiden schaal onder andere aansluitend aan Gorssel-Noord. 
De tekst in het Dorpsplan wordt dan ook niet aangepast. 
Indiener is welkom om met de Dorpsraad van gedachten te wisselen over innovatieve 
verkeersoplossingen. 
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Indiener E, 12 december 2012 
 
Reactie 
Indiener verbaast zich over het in zijn ogen ten onrechte ongenoemd blijven van zijn stichting, 
die actief is op het terrein van natuureducatie, cultuur en verenigingsbeleid. 
Slechts in de context van een algemene alinea opgenomen te worden, doet volgens indiener 
onrecht aan zijn initiatief, dat dienstbaar is aan de hele gemeenschap van Gorssel. 
 
Antwoord Dorpsraad 
Hoewel het Dorpsplan niet de plaats is om alle organisaties en verenigingen in het dorp apart 
aandacht te geven, is bedoelde passage niettemin uitgebreid met extra informatie over de 
activiteiten van genoemde stichting. 
 
 
Reacties, ingediend bij presentatie Dorpsplan tijdens bijeenkomst 28 december 2012 
 
Natuur 
Er werd in een aantal reacties aangedrongen op behoud van rust en stilte rond het Zandgat; 
geen recreatie met daaruit voortvloeiende verstoring van de natuur. 
Meer in het algemeen werd aangedrongen op het kleinschalig houden van recreatieve 
voorzieningen in buitengebied en uiterwaarden. 
 
Antwoord Dorpsraad 
Er loopt een gebiedsproces ‘Visie Ravenswaarden. Dat wacht de Dorpsraad af. Deze visie is 
onderdeel van het in het Dorpsplan genoemde ‘uitwerkcluster’ IJssel en omgeving, waarin 
ook aandacht zal worden gegeven aan de in bovenstaande reactie genoemde aspecten. 
 
Verkeer 
Er werd gewezen op het ontbreken van trottoirs op enkele plekken in het dorp (Molenweg) en 
meer in het algemeen op de slechte toestand ervan. 
 
Antwoord Dorpsraad 
Bij de betreffende passage in het Dorpsplan is dit nog eens extra benadrukt en is de 
Molenweg met name genoemd.  
 
 
 
 
Gorssel, 10 maart 2013  
Vereniging Dorpsraad Gorssel 


