
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 

JAARVERSLAG VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL - 2017 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Dorpsraad Gorssel over het afgelopen jaar 2017. 
Hieronder wordt ingegaan op de activiteiten van ons bestuur en de verschillende werkgroepen. 
 
1. Verenigingszaken  
 
Aantal leden 
De Vereniging Dorpsraad Gorssel had eind 2017 345 huishoudens als lid geregistreerd. Dat is ongeveer 
25% van alle Gorsselse huishoudens. Er was in het verslagjaar een kleine krimp van 3 leden. 
 
Samenstelling bestuur 
In het verslagjaar hebben zich geen mutaties in het bestuur voorgedaan. Dit maakt dat het bestuur uit 
vijf leden bestaat. Met het oog op het nieuwe dorpsplan dat in 2018 zal worden vastgesteld, is het 
gewenst het bestuur in de toekomst uit te breiden. Twee zittende bestuursleden zijn in 2018 
aftredend.  
Het huidige bestuur bestaat uit: 
Hans Geerlink (voorzitter)  2e termijn tot ALV 2018 (in 2018 aftredend) 
Paul Wiegerinck (penningmeester)  2e termijn tot ALV 2018 
Arne Greven 1e termijn tot ALV 2018 
Jan de Vries 2e termijn tot ALV 2021, maar in 2018 aftredend 
Herman Beekhuis  2e termijn tot ALV 2021 
 
Ledenvergadering 
De ALV vond plaats op 31 mei 2017 in de protestantse kerk. Het inhoudelijke gedeelte van de  ALV 
stond in het teken van de ontwikkelingen rond de accommodaties in Gorssel. Een verslag van de ALV 
is terug te vinden op de website van de Dorpsraad, www.DorpsraadGorssel.nl. 
 
Website 
De website van de Dorpsraad Gorssel leidt momenteel een slapend bestaan. Er wordt alleen 
verenigingsnieuws geplaatst. Bij gebrek aan redacteur is ervoor gekozen om een beschrijving van de 
actuele ontwikkelingen in het dorp over te laten aan de website Gorssel.nl. Op uitnodiging van de 
redactie van Gorssel.nl reageert het bestuur van de Dorpsraad op relevante ontwikkelingen in het dorp 
en soms levert het Dorpsraadbestuur zelf informatie aan voor een nieuwsartikel.  
Gorssel.nl heeft een van de Dorpsraad onafhankelijke redactie en sinds dit jaar is het een zelfstandige 
stichting. De Dorpsraad ondersteunt de nieuwe stichting financieel in elk geval tot 2019. 
 
Bestuursvergaderingen  
Het bestuur heeft in 2017 tien keer plenair vergaderd. Daarnaast is regelmatig in kleiner gezelschap 
overleg gevoerd over specifieke thema’s. Individuele bestuursleden hadden bovendien veelvuldig 
contact met de nog actieve werkgroepen.  
Bij de handelingen van het bestuur is het vigerende  dorpsplan de leidraad. Waar het dorpsplan geen 
antwoord geeft op actuele vragen, wordt in principe gekeken naar het dorpsbelang. Bij twijfel vindt 
overleg plaats met de direct betrokkenen. Het dorpsbelang gaat daarbij altijd boven de mening van 
individuele dorpsbewoners, waarbij natuurlijk wel rekening wordt gehouden met ieders rechten.   
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Werkgroepen 
De werkgroep GorsselSamSam is gestopt in 2017. Hierdoor is er momenteel nog maar één werkgroep 
actief, namelijk de verkeerswerkgroep. Het bestuur spreekt de hoop uit dat het nieuwe dorpsplan in 
2018 het begin is van nieuwe werkgroepen met veel actieve leden.    
 
Bestuurlijk en ambtelijk overleg met de gemeente  
Een regulier overleg met kernwethouder Trix van der Linden en contactambtenaar Liesbeth van Rijn 
vond plaats op 15 juli. Daarnaast is er veelvuldig contact geweest met het college over een breed scala 
aan lopende zaken, variërend van regionaal belang tot de categorie klein leed. Daarbij kwam onder 
meer aan de orde het nieuwe dorpsplan, de accommodaties, het openhouden van het gemeenteloket 
in Gorssel, de bouw van het schakelstation aan de Groeneweg, de bouwplannen aan de Poststraat en 
de Dommerholtsweg, N348, etc. Waar nodig werd hierin samengewerkt met de omliggende 
dorpsraden, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke reactie naar de gemeente en de provincie ten aanzien 
van de zorgen over de geluidsoverlast van de aangekondigde vliegroutes van Vliegveld Lelystad.  
Het jaarlijks overleg van de Lochemse Dorpsraden en het college vond plaats op 17 november 2017 en 
was ditmaal georganiseerd rond het rapport van de gemeentelijke rekenkamer ‘twee maal raden’ over 
de samenwerking tussen gemeente en de dorpsraden.   
Naast bestuurlijk overleg was er zeer frequent contact met raadsfracties en met ambtenaren van de 
gemeente over lopende zaken. In het algemeen kiest de Dorpsraad voor een positieve grondhouding 
en een opbouwende bijdrage. Waar nodig wordt een scherpere opstelling niet uit de weg gegaan. Zo 
heeft de Dorpsraad in 2017 in overleg met de betreffende aanwonenden een voorlopige voorziening 
aangevraagd omtrent de bouw van het schakelstation aan de Groeneweg. Na pittig overleg bleek 
Liander alsnog bereid om eerdere toezeggingen na te komen en kon de voorlopige voorziening in 
overleg met de gemeente worden ingetrokken.  
In het algemeen constateert de Dorpsraad dat de gemeente contact zoekt als het gaat om algemene 
beleidsnotities en sociale kwesties, maar dat dit minder het geval is bij concrete (bouw)plannen en 
(dreigende) bezuinigingen. 
Andere onderwerpen waarmee de Dorpsraad zich op uitnodiging van de gemeente heeft bezig 
gehouden zijn (nogmaals) het bomenbeleid, het woningmarktonderzoek en de woonvisie, de 
wegcategorisering voor wegenonderhoud, een bijeenkomst over de gezondheid van ouderen en over 
dementerende ouderen.  
 
2. Eigen initiatieven 
 
Vervolg op Dorpsplan 2013-2017 
Het huidige dorpsplan loopt in het verslagjaar naar zijn einde. Begin 2017 vonden daarom de eerste 
verkennende gesprekken plaats over een nieuw op te richten werkgroep (kerngroep) die het maken 
van een nieuw dorpsplan ter hand wilde nemen. Op de ALV van 31 mei 2017 kwam het 
dorpsplanproces aan de orde; dat gaf nog geen duidelijkheid over de te volgen aanpak. Medio 2017 
zijn zeven mensen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Het gaat om zeven (inmiddels nog 
zes) betrokken dorpsgenoten met een verschillende achtergrond en verschillende interesses. Samen 
vormen zij de kerngroep DOP (dorps ontwikkelingsplan 2018-2023). Zij hebben er voor gekozen om 
onafhankelijk van de Dorpsraad op hun eigen wijze hun eigen plan te maken. Als enige 
randvoorwaarden vanuit het Dorpsraadbestuur gold dat ‘het dorp’ intensief bij de planvorming 
betrokken moest worden en dat het resultaat door ‘het dorp’ gedragen moest worden. Die gedachte 
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werd door de kerngroep DOP van harte ondersteund. De kosten voor het maken van het plan komen 
voor rekening van de Dorpsraad, met daarbij een bijdrage van € 3.000 van de gemeente.  
Na een intensieve consultatieronde in de tweede helft van 2017 langs vele belanghebbenden en 
betrokken organisaties heeft de kerngroep DOP een eerste inventarisatie gemaakt van wat er goed 
gaat en wat er beter kan in ons dorp. Dat alles ter voorbereiding van (uiteindelijk twee) bijeenkomsten 
in februari en maart 2018, waar alle dorpsgenoten kennis konden nemen van wat er beschreven was 
en waar ze hun persoonlijke mening konden ventileren.  
(Uitgevoerd in 2018: Ook deze standpunten en oproepen werden verzameld en gebundeld. Alle 
informatie werd vervolgens themagewijs gebundeld en gepresenteerd op de website Gorssel.nl en in 
wekelijkse artikelen in het huis- aan-huis-blad De Gids. De kerngroep is na de bijeenkomsten begonnen 
aan het analyseren van de overeenkomsten en de verschillen en het uitschrijven van de nieuwe 
dorpsplan-visie. Een concept-plan gepresenteerd op de ALV van 30 mei 2018.)  
 
Accommodaties 
Sinds 2013 is in Gorssel een accommodatiewerkgroep actief. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de 
noodzaak om diverse voorzieningen in het dorp te renoveren dan wel amoveren, gecombineerd met 
voorgenomen bezuinigingen van de gemeente. De gemeente nodigde het dorp uit om zelf te komen 
met een concreet plan, waarna de accommodatiewerkgroep is opgericht. De meningen lopen wat 
uiteen of de werkgroep is begonnen als initiatief van de Dorpsraad; feit is dat men onafhankelijk van 
de Dorpsraad wenst op te treden. In de eerste jaren was de Dorpsraad bij deze werkgroep betrokken, 
naast vertegenwoordigers van ’t Trefpunt, de OBS De Vullerschool, de kerk, het zwembad en de 
buitensportverenigingen voor voetbal en tennis. De accommodatiewerkgroep streeft naar een 
zogeheten Multi Functionele Accommodatie (MFA) op een zo centraal mogelijk gelegen plaats in het 
dorp. Tijdens de planontwikkeling voor de MFA heeft de Dorpsraad steeds aangedrongen om de 
ideeën tijdig te delen met het dorp en te onderzoeken in hoeverre hiervoor draagvlak bestond. Telkens 
kwam daarbij vanuit de andere deelnemers de constatering naar voren dat je pas het dorp kunt 
informeren als allerlei zaken gedetailleerd zouden zijn uitgezocht. Na de publicatie van de plannen 
voor de MFA (en dan vooral het door Twynstra Gudde uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek) in de 
lokale bladen ontstond veel onrust in het dorp. Toen duidelijk werd dat het dorp (nog) niet door de 
accommodatiewerkgroep bij de verdere planontwikkeling zou worden betrokken heeft de Dorpsraad 
 besloten zich uit de accommodatiewerkgroep terug te trekken. De Dorpsraad stond en staat op het 
standpunt dat de ontwikkelingen van een MFA dermate groot en bepalend zijn dat het gehele dorp 
hierover gekend moet worden en mee moet praten. Hopelijk zal dat proces na het verschijnen van het 
nieuwe dorpsplan worden opgepakt. 
 
Bijeenkomst mantelzorgers Epse Gorssel 
Op 30 maart 2017 organiseerde de werkgroep GorsselSamSam een bijeenkomst voor mantelzorgers 
in Epse en Gorssel. Hierbij werd samengewerkt met de Dorpsraad Epse, de kerk, de gemeente en 
enkele professionele organisaties waaronder Stichting Welzijn Lochem. De bijeenkomst, die 
plaatsvond in de kerk in Epse, was een groot succes. Er namen ruim 40 mantelzorgers aan deel, zij 
werden in het zonnetje gezet en kregen praktische adviezen over de ondersteuningsmogelijkheden 
van professionele zorgorganisaties. 
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Schouw centrum 
Om aandacht te vragen voor de knelpunten in het centrum van het dorp nam de Dorpsraad het 
initiatief voor een schouw op 9 december 2017. Ook de ondernemersvereniging Gorssel 
Buitengewoon, de gemeente, Stichting Welzijn Lochem (als aanspreekpunt voor burgers richting de 
gemeente) en Circulus Berkel (als beheerder van de buitenruimte namens de gemeente) hielpen mee 
en waren betrokken bij de organisatie. Aan de schouw namen omstreeks 20 mensen deel; zowel 
winkeliers als bewoners en actieve dorpelingen. Ook de kerngroep DOP was vertegenwoordigd. 
Tijdens de schouw werden 31 actiepunten benoemd, waarvan de meeste betrekking hadden op de 
kwaliteit van de openbare ruimte, de parkeervoorzieningen en verkeerskundige kwesties.   
Een deel van de actiepunten is inmiddels uitgevoerd of zijn in uitvoering. Met name de 
verkeerskwesties vragen meer tijd. Tegelijkertijd constateert de Dorpsraad dat juist deze 
verkeersissues veel ergernis oproepen en dat er meer inspanning nodig is om tot een oplossing te 
komen. De verkeerswerkgroep van de Dorpsraad dringt nadrukkelijk aan op een constructievere 
grondhouding van de gemeente en een grotere daadkracht.   
 
Verkeerswerkgroep 
In het afgelopen jaar is de verkeerswerkgroep zeer actief geweest. Zo is er diverse malen overleg 
gevoerd met de gemeente, met name over verkeersissues in het centrum. Tastbaar resultaat was een 
eenmalige schoonmaakactie van de verkeersborden. Andere zaken blijven voortslepen. Ondanks een 
uitvoerige consultatie van de omwonenden en betrokken winkeliers is een goed onderbouwd voorstel 
voor een ‘blauwe parkeerzone’ op het parkeerterrein bij de ingang van Den Oldenhof nog steeds niet 
uitgevoerd. Die zone zou er moeten komen om voor reguliere bezoekers van Den Oldenhof een 
parkeerplek nabij de ingang te garanderen. Er is een nieuw maar helaas traag overlegtraject opgestart, 
ditmaal onder begeleiding van de gemeentelijke MKB-manager. Op het parkeerterrein achter Den 
Oldenhof is inmiddels een laadpaal met twee laadpunten geplaatst. De door velen gewenste 
uitbreiding van de 30-km-zone in de Hoofdstraat en het plaatsen van snelheidsremmende 
verkeersplateau’s bij enkele kruisingen aan de rand van het dorp blijven voorlopig nog op de 
verlanglijst staan. 
 
Bankjes 
Op verzoek van enkele omwonenden besloot de Dorpsraad tot het plaatsen van drie nieuwe luxe 
zitbanken in het centrum van het dorp. Met de komst van 150.000 toeristen in het afgelopen jaar is de 
behoefte aan een aantrekkelijke zitplek aanmerkelijk toegenomen. Na overleg bleek dat de gemeente 
niet langer bereid is om nieuwe banken in de openbare ruimte te plaatsen. De Dorpsraad betreurt dit 
besluit en is van mening dat het beheer van de openbare ruimte een kerntaak is en blijft van de 
gemeente. Bovendien is de Dorpsraad van mening dat ook vanwege de nieuwe toeristen en hun 
economische belang, het centrum van Gorssel een extra impuls kan gebruiken. Gelukkig bleek de 
gemeente wel bereid om aan het initiatief van de Dorpsraad een  financiële bijdrage te leveren uit de 
‘snelle maatregelen pot.’ Samen met een bijdrage uit de reserves van de Dorpsraad bleek dat genoeg 
voor drie nieuwe banken. In overleg met winkeliers, de ondernemersvereniging en de lezers van 
Gorssel.nl zijn drie geschikte locaties bedacht voor de banken.  Inmiddels zijn deze geplaatst op het 
Oldenhofplein naast de pomp, in het Oldenhofpark en op de Roskamweide. 
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Ravenswaarden en IJsseldijken 
Jarenlange pogingen om delen van de IJsseluiterwaarden en IJsseldijken voor wandelaars te ontsluiten 
hebben vooralsnog geen oplossing opgeleverd. Met de komst van de vele toeristen in het dorp is de 
behoefte aan recreatiemogelijkheden flink toegenomen en daarmee het belang van openstelling 
eveneens. Daarom werd in februari 2017 een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijke 
heemraad van het waterschap, Antoinet van Helvoirt-Looman, over de openstelling van de dijken. Uit 
dit gesprek bleek dat het waterschap voorstander is en blijft van openstelling; dat past ook binnen hun 
beleid. De weerstand bij een aantal dorpsgenoten is in de ogen van het waterschap echter te groot om 
openstelling op dit moment haalbaar te maken. De Dorpsraad respecteert dit besluit vooralsnog, maar 
blijft ook in de toekomst zoeken naar een constructieve oplossing. Ook roept de Dorpsraad de 
bezwaarmakers op om samen te bekijken welke effectieve maatregelen er op andere plekken langs de 
IJssel genomen zijn om eventuele overlast van wandelaars te voorkomen, zodat we daar in Gorssel 
hopelijk ons voordeel mee kunnen doen.      
 
3. Overige contacten en ontwikkelingen  
 
BOG 
Enkele bewoners en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties namen in de loop van 2016 
het initiatief tot een overleg over algemene zaken die het dorp aangaan. In de loop van 2017 is dit 
initiatief verder gegaan onder de naam Breed overleg Gorssel. Doel was onder meer om te komen tot 
een breed (breder?) gedragen dorpsplan voor Gorssel. Ook de Dorpsraad heeft aan dit overleg 
deelgenomen in 2016 en 2017. Na de ALV van de Dorpsraad op 31 mei 2017 bleek dat er geen 
constructieve samenwerking tussen Dorpsraadbestuur en BOG mogelijk was. Daarna is het initiatief 
ontstaan om in Gorssel met een onafhankelijke kerngroep DOP, geassisteerd door themapartners, een 
nieuw dorpsplan ter hand te nemen. Dat proces verloopt gelukkig voorspoedig en waar nodig in goed 
overleg met het Dorpsraadbestuur. 
 
Ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon 
Na een wat stroeve periode hebben de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging Gorssel 
Buitengewoon de draad weer opgepakt. De Dorpsraad is zeer verheugd dat deze samenwerking 
inmiddels weer voorspoedig verloopt.  
 
Groenbeheer Dorrewold 
Bewoners van de Dorrewold reageerden verschrikt toen bleek dat Circulus Berkel van plan was om het 
mooie plantsoen in hun buurt om te vormen in een grasveld. Op deze manier dacht de beheerder de 
onderhoudskosten te kunnen drukken. Dankzij de alerte reactie van de bewoners en overleg met de 
kernwethouder en de wethouder groenbeheer Bert Groot Wesseldijk, heeft uiteindelijk een 
constructieve oplossing opgeleverd. Het plantsoen blijft mooi groen, de inrichting wordt iets 
eenvoudiger, en de bewoners helpen mee met het onderhoud. Zo kan het dus ook!  


