Boodschappen dorpsbijeenkomst Maatschappelijke Voorzieningen Gorssel
d.d. 26 maart 2018 in de protestantse kerk. Aanwezig: 280 dorpsgenoten
Leiding: Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen voor Sociaal
Wat moet een dorp als Gorssel aan niet-commerciële activiteiten noodzakelijk accommoderen? Serieuze
inventarisatie nodig van nut en noodzaak/levensvatbaarheid activiteiten en gebruik/toestand bestaande
accommodaties voordat aan oplossingen (herbouw/verbouw) van huidige en te verwachten problemen
gewerkt kan worden.
Niets doen is geen optie.
Breek alle bestaande voorzieningen in Gorssel eerst eens open en versterk ze.
Buitensporten zwembad, tennis, voetbal etc. op huidige geconcentreerde plek inkrimpen en revitaliseren.
Gezamenlijke kantine gebruiken.
Idee: vrijkomende ruimte voor vakantiehuisjes of een sportschool benutten.
Openbaar zwembad kost altijd geld maar is uniek en belangrijk voor het vestigingsklimaat – wellicht is
commerciële/particuliere partij geïnteresseerd.
Buitenschoolse opvang zou ook goed bij de sportboulevard passen.
School (ziel van het dorp) met binnensport- en cultuurfaciliteiten moet in het dorp worden gesitueerd op
huidige plek of op plek Trefpunt: onderzoek nodig naar ruimtelijke en financiële consequenties van verbouw
of nieuwbouw zonder commerciële activiteiten.
Op huidige plek wel de ingang school veranderen en garage onder de school bouwen of 1-richtingsweg
maken van de Veldhofstraat. Kinderopvang combineren met de school en vrijkomende ruimte voor andere
opties inrichten.
Het dorp moet sfeervol en levendig blijven. Dat betekent: niet naar andere locaties buiten zoeken. Een
school, een café en andere ontmoetingsplekken horen in het centrum.
Alle voorzieningen moeten op loopafstand worden gesitueerd; daarvoor woon je in dorp.
MFA veroorzaakt onwenselijk geconcentreerde drukte.
MFA is niet dorps – bestaand zoveel mogelijk handhaven; onderzoek visie op
• School incl. sport en cultuur
• buitensporten = ontmoeting; samenwerken/delen = meer handen, meer €
• binnensporten = ontmoeting; samenwerken/delen = meer handen, meer €
Geen Harfsen 2.0 of 2e Eefde want dan heb je niets meer. Niet te veel combineren.
Geen dure appartementen/seniorwoningen of hoogbouw op vrijkomende plekken, maar
eengezinswoningen en woningen voor starters. Is er eigenlijk wel nieuwbouw nodig?
Woningbouw op plek sportvelden = onwenselijk want kan geen sociale woningbouw zijn.
Behoud de open ruimtes in en om Gorssel
Waarom zou je zoveel geld (15 miljoen) spenderen?
Je kunt pas goed kiezen als je ook weet wat de diverse opties kosten
Burgers denken mee, maar ook de gemeente moet haar rol spelen en de regie pakken. Bindend
referendum (sportzaal/school) organiseren.
Meerdere varianten terugkoppelen naar dorpsbewoners voor inspraak over de meest gewenste oplossing.

Uitslag Mentimeter:
Leeftijd aanwezige dorpsgenoten:
47%
50 - 69 jaar
35%
30 - 49 jaar
9%
70+
7%
20 - 29 jaar
2%
20Belangrijk:
1. Onderwijs
2. Natuur
3. Sport
4. Cultuur
5. Zorg

28%
26%
25%
10%
9%

Waar komt u vaak:
1. Trefpunt
2. Café
3. Zwembad
4. Voetbal
5. School
6. Museum
7. Tennis
8. Kerk
9. Kinderopvang
10. Verzorgingshuis

91%
84%
63%
49%
48%
40%
31%
17%
12%
6%

Wat is belangrijk:
xxxxx
xxx
xx
x
xxxx
x

Gorssel = Groen – Gezellig – Natuurrijk – Mooi – Rustig – Dorps
Maar ook: compleet, vitaal, luxe, multicultureel, actief, leefbaar en ondernemend
Het moet niet blijven zoals het is, ook niet helemaal anders, maar er is wel enige vernieuwing nodig.
De leden van clubs en de Gorsselse gemeenschap moet meer tijd besteden aan behoud en vernieuwing,
maar de gemeente mag ook wel wat meer tijd aan Gorssel besteden.
De gemeente mag vooral meer geld investeren zodat de druk op de leden en de gemeenschap te
behappen blijft.
Bijna iedereen wil betrokken blijven: door in te spreken, door actief mee te denken of te doen.

