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NOTULEN ALV Vereniging Dorpsraad Gorssel 31 mei 2017 
 
 
Locatie:   Protestantse kerk te Gorssel 
Aanwezig  Ca. 40 leden en niet-leden, kernwethouder Trix van der Linden, ondersteunend 

ambtenaar Liesbeth van Rijn en enkele raadsleden. 
Aanwezig bestuur Hans Geerlink (vz), Herman Beekhuis (lid), Jan de Vries  (lid), Paul Wiegerinck 

(penningmeester); afwezig met kennisgeving Arne Greven (secretaris) 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en licht de agenda toe. Vervolgens geeft hij aan de hand 
van sheets een korte presentatie over het bevolkingsverloop in Gorssel. Daarbij meldt hij dat er recent 
een nieuw woningmarktonderzoek gereed is gekomen. 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016 
 

De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 25 mei 2016 aan de orde. Een lid 
meldt dat hij onvoldoende is geciteerd. Er wordt geen tekstvoorstel gedaan. 

 
3. Korte terugblik op het verslagjaar 2016 en mededelingen over lopende zaken 
 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het verslag. Voor wat betreft de IJsseldijken stelt de voor-
zitter dat het is zoals het is: het huidige dorpsplan wil graag openstelling bereiken, maar het bestuur 
accepteert dat het vanwege weerstand van omwonenden nu niet lukt. Bij het opstellen van een nieuw 
dorpsplan komt dit wellicht opnieuw aan de orde. 
Voor wat betreft de accommodaties kan later in de vergadering de stand van zaken worden weerge-
geven. De voorzitter zegt dat het groenbeheer de gemoederen in het dorp bezighoudt. Er zijn ge-
sprekken tussen buurten en de gemeente. Het gemeenteloket is volgens hem de komende jaren geen 
issue, dit blijft nog even open. 
De website Gorssel.nl kent gemiddeld 800 bezoekers per dag. De dorpsraad stelt jaarlijks een kleine 
bijdrage beschikbaar. Inmiddels is een Stichting opgericht en zijn er geen formele banden meer met 
de Dorpsraad. 
De Dorpsraad kent een heel actieve verkeerscommissie en de werkgroep SamSam is eveneens heel 
actief geweest. Er worden goede zaken georganiseerd. 
Vervolgens heeft naar aanleiding van opmerkingen van de heer Portielje een discussie plaats over de 
gesprekken in de afgelopen periode tussen het BOG (‘Breed Overleg Gorssel’) en de Dorpsraad. Het 
BOG wil een bredere beweging in het dorp en meent dat de Dorpsraad daar nu niet in voorziet. De 
voorzitter merkt naar aanleiding daarvan op dat er een nieuw dorpsplan in de maak is en dat er bin-
nenkort (juni) een gesprek is met iemand van de DKK over de mogelijke aanpak voor het nieuwe 
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dorpsplan. De voorzitter hecht er waarde aan dat het een breed gedragen plan wordt en er zoveel 
mogelijk inwoners, verenigingen, instellingen e.d. participeren. 
 De vertegenwoordigster van de Ingelandencommissie zegt dat zij de toonzetting in het jaarverslag 
over de openstelling van de dijken niet prettig vindt. 
Mevrouw Boerboom merkt naar aanleiding van het duurzaam beheer bomen op dat onze omgeving 
te maken krijgt met het beleidsplan dat door de gemeente is aangenomen. Uitgangspunt daarbij is 
een 50-jaars cyclus. Een klein percentage van de bomen mag blijven staan. Ook mevrouw Boerboom 
maakt een opmerking over de discussie rondom de openstelling van de IJsseldijken. Zij heeft haar 
opmerkingen op schrift gesteld en verzoekt de notitie als bijlage bij de notulen van de vergadering te 
voegen. Zie bijlage 1.  
De heer Dietrich geeft aan dat de accommodatieproblematiek goed in het verslag van vorig jaar is 
weergegeven. De werkgroep accommodaties is geen werkgroep van de Dorpsraad. Hij verwacht dat 
er voor de zomer een eindrapportage is waarin de mogelijkheid van de combinatie van alle accom-
modaties wordt onderzocht. Het is een complex proces en het  plan richt zich op uitvoering in de jaren 
2020-2022. Vanwege de grote impact op de omgeving is inbedding in het nieuwe dorpsplan noodza-
kelijk. Hij zegt dat de accommodatiewerkgroep een aanbeveling heeft gemaakt. Hij overhandigt deze 
aan de voorzitter, met het verzoek de notitie als bijlage bij de notulen van de vergadering te voegen. 
Zie bijlage 2. De voorzitter leest de aanbeveling van de werkgroep accommodatie voor. 
De heer Jaartsveld merkt als lid van de tennisvereniging op dat de impact verder reikt dan het dorp 
Gorssel (tennisvereniging heeft leden in Eefde). 
Mevrouw Sanders zegt dat de problematiek van een multifunctionele accommodatie erg ingewikkeld 
is en zij hoopt dat de presentatie daarvan met het oog op het dorpsplan niet te laat komt. 

 
Vooruitblik 
De voorzitter heeft een sheet met een vooruitblik op het lopende jaar. Belangrijk onderwerp is na-
tuurlijk het nieuwe dorpsplan. Hij geeft verder aan dat er een project extra banken loopt, waarvoor 
ook de Dorpsraad middelen beschikbaar stelt. Over hoe de inwoners hierbij worden betrokken wordt 
nog nagedacht. Inzake de parkeerproblematiek bij de Oldenhof is overleg met de gemeente gaande. 
De wijkschouw voor het gebied rond de Hoofdstraat heeft vertraging opgelopen, maar wordt spoedig 
opgepakt. 
 

4. Financieel verslag 2016, verslag kascommissie, goedkeuring en decharge 
 
Financieel verslag 2016 
De voorzitter geeft een toelichting op de cijfers. Mevrouw Boerboom merkt naar aanleiding van de 
cijfers op dat er een juridisch advies is gevraagd met betrekking tot de openstelling van de dijken. De 
heer Jaarsveld zegt dat de Dorpsraad opdracht had na te gaan of de toegang van de dijken in juridisch 
opzicht mogelijk zou zijn. De mening of dit geld terecht is uitgegeven lopen uiteen. 
De voorzitter geeft vervolgens een toelichting op de balans. Er is veel geld in kas. Dat geld heeft deels 
al een bestemming en is verder beschikbaar voor activiteiten rondom het nieuw te vervaardigen 
dorpsplan en het ondersteunen van plannen die daaruit voortkomen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

Verslag kascommissie 
Mevrouw Krommenhoek en de heer Van Harmelen hebben zitting gehad in de kascommissie. Me-
vrouw Krommenhoek zegt dat er geen bijzonderheden of onregelmatigheden zijn geconstateerd en 
dat het financieel jaarverslag kan worden goedgekeurd. De vergadering gaat daarmee akkoord. Het 
bestuur wordt hiermee gedechargeerd voor het over 2016 gevoerde financieel beleid en beheer. 

 
Begroting 2017 
De voorzitter licht toe dat er voor het dorpsplanproces € 5.000,- beschikbaar is, alsmede middelen 
voor het bankenproject. Verder deelt hij mee dat Gorssel.nl financieel wordt ondersteund.  

 
5. Benoeming leden kascommissie2017 

Mevrouw Boerboom en de heer Pluymert worden door de ledenvergadering benoemd als nieuwe 
kascommissieleden. 

 
Ingevoegd agendapunt: (herbenoeming bestuursleden) 
Helaas was dit punt niet op de agenda terechtgekomen. De voorzitter stelt dat  conform het rooster 
van af en aantreden twee bestuursleden herbenoembaar zijn. Jan de Vries en Herman Beekhuis wor-
den met algemene stemmen herbenoemd tot de ALV van 2021. 
 

6. Aanloop naar het nieuwe dorpsplan 2018-2022 
De voorzitter zegt dat het dorpsplan een leidraad is voor het bestuur in de contacten met o.a. de 
gemeente. Hij herinnert er verder aan dat het hoofdstuk over Gorssel in de gemeentelijke Structuur-
visie met inbreng door heel veel mensen uit Gorssel tot stand is gekomen. De gemeente heeft inder-
tijd de inbreng van de Dorpsraad grotendeels overgenomen. 
Het nieuwe dorpsplan behoeft een inventarisatie en een voorzet voor een groep mensen die verder 
gaan met het opstellen van het dorpsplan. O.a. het onderwerp toerisme en recreatie moet verder 
opgepakt worden. Het woningmarktonderzoek van maart 2017 waaruit de voorzitter een aantal za-
ken naar voren haalt kan ondersteunend zijn aan het nieuwe plan. 
Hij zegt dat het Plan van Aanpak voor het nieuwe dorpsplan (waarvan hij hoopt dat dit in januari 2018 
gereed is) wordt besproken met iemand van de DKK. 
Mevrouw Komdeur heeft vraagtekens bij de inschakeling van de DKK. Het kan volgens haar anders. 
Bij het vorige plan heeft iedereen voldoende ruimte gekregen en zij denkt dat er thans weinig ver-
trouwen bestaat tussen Dorpsraad en BOG. Partijen staan ver van elkaar en de vraag is of we op dier 
manier tot een goed plan kunnen komen. Zij denkt dat er iemand van buiten met voldoende inhou-
delijke kennis als trekker van het proces moet komen. De voorzitter zegt dat dit een duidelijk signaal 
is. 
Wethouder Van der Linden memoreert de gesprekken en houdt een pleidooi voor een goed dorpsplan 
met behulp van iemand van buiten. 
De voorzitter geeft tenslotte aan dat een visie op de bevolkingsontwikkeling daarbij belangrijk is. 
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7. Rondvraag 
Mevrouw Mulder zegt dat dit de eerste keer is dat ze de vergadering van de Dorpsraad bezoekt. Zij 
geeft complimenten aan het bestuur van de Dorpsraad voor hetgeen het bestuur voor de inwoners 
doet. 
De heer Jaartsveld vraagt om in het vervolg een andere vergaderlocatie te kiezen, vanwege de matige 
akoestiek in de kerk. De voorzitter zal de geluidsproblemen bij de kerk ter sprake brengen en aange-
ven dat we komend jaar een andere locatie zullen zoeken als het geluid niet beter wordt. 
De heer Heusinkveld vraag om tussentijds verslag te doen op Gorssel.nl van de totstandkoming van 
het nieuwe dorpsplan. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt eenieder uit voor een drankje. 

 
 
 
Bijlage1: Notitie Mevrouw Boerboom 
Bijlage 2: Aanbeveling werkgroep accommodaties 
 
 
 


