
Groene kern en buitengebied 
Sterkte 
• Gorssel als groene long 
• Groene open plekken in de 

kern 
• Kleinschalig 

coulisselandschap 
• Cultuurhistorische elementen 

Zwakte 
• Matig groenbeheer  
• Onvoldoende aandacht natuur- en 

milieueducatie 
• Weinig aandacht voor 

archeologische en 
cultuurhistorische waarden 

• Kern en IJssel zijn gescheiden 

 

Kans 
• Verbinding en 

beleving bosgebied en 
IJssellandschap 

• Gemeentelijk 
groenfonds 

• Herkenbaar maken 
van 
cultuurhistorische 
elementen 

Bedreiging 
• PHS/GON 
• Verstening/verrommeling 

buitengebied 
• Minder middelen voor 

natuur- en 
landschapsontwikkeling 
 

 



Visie voor de toekomst 2020: 

• De groene structuren in kern en 

buitengebied behouden en versterken 

• Geen inbreiding in de kern voor 

woningbouw 

• Herstel van cultuurhistorische elementen  

• Gorssel als dorp aan de rivier (toegang tot 

de IJssel) 

• Beter groenbeheer 
 
 
 

 
 

Groene kern en buitengebied 

 Tramhuisje ………van oud………………………………………..….naar nieuw 



Landbouw en economie 

Sterkte 
• Landbouw levert 

belangrijke bijdrage 
instandhouding 
landschap en natuur 

• Kennis en 
werkgelegenheid in de 
landbouw 

• Hoog 
voorzieningenniveau 

• Divers winkelaanbod met 
regionale functie 

Zwakte 
• Schaalvergroting landbouw niet 

mogelijk 
• Groen-blauwe diensten niet 

haalbaar 
• Winkelsluiting tussen de 

middag 
• Gebrek aan ruimte voor nieuwe 

detailhandel 

 
Kans 
• Verbetering van verkaveling 
• Verbreding in de landbouw 
• Herbestemming 

gemeentehuis 
• Vergrijzing: zorg/wellness 
• Verbinding Hoofdstraat-

Nijverheidsplein 
 

Bedreiging 
• Tekort aan 

landbouwgrond 
• Afname voorzieningen; 

gemeenteloket/postloket 
• Sluiting gemeentehuis 



Visie voor de toekomst 2020: 

• Beperkte herverkaveling in de agrarische sector, 

gecombineerd met versterking van recreatie en 

natuur 

• Bedrijvigheid in centrum behouden: nieuwe 

invulling gemeentehuis draagt bij aan levendigheid 

v.h. dorp (zzp’ers/museum/galerie) 

• Uitbreiding welzijn-en wellnessvoorzieningen voor 

ouderen 

• Aandacht voor individuele en collectieve 

alternatieve energievoorziening en duurzaamheid 

• Zorgen voor flexibele werkplekken en optimale ICT 

• Uitbreiding winkelaanbod 
 
 

 
 

Duurzaam Gorssel 

Ruilverkavelingswerkzaamheden 

Landbouw en economie 



Wonen en Leven 

Sterkte 
• Aantrekkelijke 

woonomgeving 
• Hoog 

voorzieningenniveau 
• Actief vrijwilligersleven 
• Mix autochtonen/import 

 

Zwakte 
• Ontgroening en vergrijzing 
• Tekort levensloopbestendige 

(huur)woningen 
• Politiek en Lochem zijn ver 

weg 

Kans 
• Continueren en uitbreiden 

van voorzieningen 
• Bouwen voor ouderen in het 

hogere segment 
• Vergaande samenwerking 

van voorzieningen 
• Duurzaam Gorssel 

(energie/afval/samenleving) 

Bedreiging 
• Geen evenwichtige 

bevolkingsopbouw 
• Krimp en kwetsbaarheid 

voorzieningenniveau 



Visie voor de toekomst 2020: 
• Meer levensloop bestendige (huur)woningen 
• Herstructurering bestaande locaties (Bloemenkamp) 
• Geen inbreiding woningbouw, eventueel beperkte 

uitbreiding Gorssel-Noord 
• Buitengebied beperkte woningbouw (rood-rood reg) 
• Instandhouding voorzieningen niveau, verbetering zorg 

aanbod i.v.m. vergrijzing 
• Handhaving gemeenteloket 
• Duurzaam Gorssel 

 
 

 
 

 
Wonen en Leven 

 

Den Oldenhof 



Infrastructuur en mobiliteit 

Kans 
• Creatieve aanpak 

N348  
• Bewegwijzering 

wandel- en fietsroutes Bedreiging 
• PHS/GON 
• Te conservatieve aanpak 

N348 



Visie voor de toekomst 2020: 
• Beperkte aanpassing bestaande tracé N348 en innovatieve 

oplossingen 
• Ruimtelijke Ordening als sturingsmechanisme voor 

verkeersbewegingen 
• Nee tegen PHS/GON 
• Behoud openbaar vervoer en plan voor openbaar vervoer 

Gorssel-Lochem 
• Verbetering verkeersveiligheid in de kern op diverse plekken 

(fietspaden/trottoirs/parkeren) 
 

 
 

 
 

Infrastructuur en mobiliteit 



Recreatie, toerisme en sport 

Sterkte 
• Rust, ruimte, afwisselend 

landschap 
• Evenementen 

(IJsseljazz/Buitenkunstig) 
• Veel indoor- en outdoor 

sportmogelijkheden 

Kans 
• Zandgat, horeca met 

ligplaatsen aan de IJssel 
• Vakantie in eigen land 
• Recreatieve wandelroutes 

ook over IJsseldijken 
• Samenwerking 

sportclubs 
• Gorssel op de toeristische 

kaart 

Blijft het zwembad bestaan? 

Het zandgat 



Visie voor de toekomst 2020: 
• Toeristische ontwikkeling IJsselgebied 
• ‘Klompenpaden’ herstellen 
• Meer horeca in buitengebied 
• Stimuleren van samenwerking tussen 

recreatieondernemers 
• Behoud zwembad en verbreding van vraag naar wellness 
• Evenementen voor recreatie en buitensport stimuleren 

 
 
 

Recreatie, toerisme en sport 

Zwemmen in de IJssel Klompenpad 


