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WONEN EN LEVEN DOPG ’18-‘22 
 
DOPG ’13-’17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: versterking sociale cohesie en meer 
doorstroming naar levensloopgeschikte woningen 
 
Gemeentelijk kader: structuurvisie; aanzet voor een woonvisie; woningmarkt-
onderzoek 2017 
 
Wonen en leven: Het is goed wonen in Gorssel. Het is een aantrekkelijk dorp met 
een echt centrum, vele bomen en een pleinfunctie bij Den Oldenhof. De middenstand 
floreert, mede dankzij de vele bezoekers van het museum. De opgave is om de 
goede kanten (groene longen, aantrekkelijk centrum) te behouden en te versterken 
en de mindere kanten (drukte, en minder herkenning/eigenheid in het dorp) een 
antwoord te geven. Woningbouw blijft nodig, om de eigen inwoners goed te 
huisvesten, maar ook import van buiten is welkom. Doorstroming via herstructurering 
heeft prioriteit. Vergrijzing is een gegeven en biedt weliswaar kansen voor o.m. inzet 
van vrijwilligers, de uitdaging is wonen in Gorssel aantrekkelijk te maken voor alle 
leeftijden. Het behoud van het dorpse karakter dient leidend te zijn. 
 
Voorstellen 

o Woningbehoefte nader onderzoeken en daarbij woningcorporaties en 
vastgoedontwikkelaars betrekken (IJW/ Hab/ G/ M) 

o Levensloopgeschikte, flexibel aan te passen woningen voor alle leeftijden in 
verschillende huur- en koopprijsklassen bouwen (IJW/ Hab/ G/ M) 

o Beperkt starterswoningen voor jonge gezinnen bouwen (IJW/ G/ M) 
o Meer vrije sectorhuur, o.a. door evt. overschotten sociale huur hiervoor in te 

zetten (IJW/ G) 
o Geen woningbouw in ‘groene longen’ en op cultuurhistorische plekken (G)  
o Duurzaamheid in particulier woningbezit bevorderen (BV/ IJW) 
o Samenwerking tussen buurt- en speeltuinverenigingen uitbouwen t.b.v. 

activiteiten en materiaalgebruik. Simpele en avontuurlijke inrichting van de 
speelterreinen voor jong en oud (BV/ G) 

o Buurtspeeltuinverenigingen ontplooien initiatieven om zich te richten op 
ontmoeting en diversiteit (in leeftijd) (BV/ GN) 

o Onderzoek verrichten naar behoefte ontmoetingsgelegenheid 12-18 jarigen 
(BV/ BiS/ BuS/ TP/ Gn/ K) 

o Roskamweide behouden voor dorpsfestiviteiten (OV/ OrV/ G) 
o Informatie-uitwisseling tussen Buurt-App groepen en politie en voorlichting 

bereikbaarheid politie intensiveren (BV/P/ ) 
o Vrijwilligersbestand brandweer uitbreiden (B/ OV/ BV) 
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Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
IJW= IJsseldal Wonen 
Hab= Habion - M= makelaar 
G= Gemeente – P= Politie – B= Brandweer 
BV= Buurtvereniging, speeltuinverenigingen 
BiS= Binnensportverenigingen 
BuS= Buitensportverenigingen 
TP= Trefpunt - K= Kerk 
GN= Gorsselnarren - OrV= Oranjevereniging 
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ACCOMMODATIES EN ONDERWIJS DOPG ’18-‘22 
 
DOPG ’13-‘17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: Betere bereikbaarheid voorzieningen 
(voor kwetsbare groepen), jeugd via school meer betrekken bij natuur en landschap, 
opstellen integraal centrumplan  
 
Gemeentelijk kader: Integraal huisvestingsplan Onderwijs, Nota accommodatie- 
beleid 
 
Maatschappelijke en onderwijs-voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid 
en samenhang in het dorp. Veel accommodaties zijn gedateerd en worden de 
komende jaren vervangen. Samenwerking tussen verenigingen is van cruciaal 
belang voor instandhouding. Huidige voordelen behouden en combineren met 
vernieuwing is de uitdaging. 
 
Voorstellen 

o Meer stimulans is nodig om de jeugd te laten sporten. Actief inzetten op  
bewegingsonderwijs via de school. (OBS/ BiS/ BuS/ ZB/ SF) 

o Betere samenwerking en afstemming tussen de vele verenigingen en 
ontmoetingslocaties zorgt voor betere levensvatbaarheid en een afgestemde 
kalender van activiteiten (BiS/ BuS/ WMFA/ K) 

o De Borkel is behalve een zorgcentrum ook een ontmoetingslocatie en moet 
meer betrokken worden bij plannen en activiteiten in het centrum (OV/ DB) 

o Sportzaal moet bij/in de school in centrum dorp gerealiseerd worden  
o Voetbal- en tennisvereniging, zwembad en ontmoetingscentrum krijgen op 

termijn exploitatie niet rond en willen aansluiting bij ontwikkeling 
toekomstbestendige accommodatie voor onderwijs- en ontmoeting  (WMFA/ 
G/ BuS/ BiS/ ZB/ OBS) 

o Verplaatsing van de sportvelden betekent verlies van groen en overlast bij 
omwonenden (JE) 

o Parkeren bij de school is onoverzichtelijk en vraagt om fysieke maatregelen en 
mentaliteitsverandering. Voor haal- en brengverkeer naar de school het 
parkeerterrein bij museum MORE benutten (OBS) 

o Diverse verenigingen kampen met vergrijsd en afnemend vrijwilligersbestand.	
Samenwerking en ondersteuning is noodzakelijk (BiS/ BuS) 

Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
OBS= Vullerschool (OR/ MR) 
BiS= Binnensportverenigingen 
BuS= Buitensportverenigingen 
ZB= Zwembad 
SF= Semper Fidelis 
WMFA= Werkgroep Multifunctionele Accommodatie 
G= Gemeente – OV= Ondernemersvereniging 
TP= Trefpunt – DB= De Borkel – K= Kerk 
JE= bewoners Elfuursweg en Joppelaan 
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ZORG, WELZIJN, GEZONDHEID DOPG ‘18-‘22 e.v. 
 
DOPG ‘13-‘17 niet of gedeeltelijk gerealiseerd: opzetten samenwerking 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, voorzieningen; burgers voor burgers 
 
Gemeentelijk kader: Beleidsplan WMO; Lokaal gezondheidsbeleid ’15-’18; 
algemeen beleidskader sociaal domein; lokaal beleidsplan Jeugdhulp; beleidsplan 
Participatiewet;  
 
Zorg-Welzijn-Gezondheid: mensen zijn unieke persoonlijkheden die geestelijk en 
lichamelijk een geheel vormen, zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leven en 
beslissen over hun levenswensen. Gelijkwaardige samenwerking tussen burger, 
mantelzorger, vrijwilliger en professional is daarbij uitgangspunt.  
  
Voorstellen  
Zorg 

o Zorgloketten samenvoegen (G) 
o Preventieprojecten organiseren en communiceren (GT/ SWL/ HP/ FP)  
o Aanbod mogelijkheden Zozijn-medewerkers promoten (ZZ/ OV) 
o Zorgtuin in de binnentuinen van De Borkel aanleggen; kunst naar binnen 

halen (exposities b.v.) (DB/ BV/ G/ OV/ K/ ZT) 
 
Welzijn 

o Lokale vrijwilligerscentrale in ere herstellen (SWL) 
o Netwerk professionals en vrijwilligers zichtbaar en benaderbaar maken (SWL) 
o Vraag-aanbod van noaberhulp, vrijwilligerswerk, gezelligheidsmaatjes op 

gorssel.nl tot aparte rubriek maken en promoten (G.nl/ SWL/ BV/ NH/ ZB/ DB) 
o Kleinschalige activiteiten organiseren en inloopactiviteiten promoten voor 

ouderen en mensen met een beperking; maatjesprojecten opzetten (ZB/ K/ 
DB/ SWL) 

o De Borkel (= niet ‘het eind van de wereld’) meer betrekken bij initiatieven van 
de ondernemers en verenigingen/organisaties (DB/ OV/ ZT/ K)  

o Meer bankjes op straat plaatsen (VW/ DB/ G); verkeersveiligheid verhogen 
(oversteekplaatsen) en inrichting/bestrating van straten en trottoirs aanpassen 
aan behoefte mensen met een beperking (G/ CB) 

o Kosten huur vergader- en activiteitenruimte verlagen voor minder 
draagkrachtige groepen (G/ K/ TP/ DB) 

o Centrale ontmoetingsplek met sportfaciliteiten creëren (G/ WMFA/ BiS/ BuS) 
o Roskamweide behouden voor dorpsfeesten (OrV/ OV) 
o Meerjarig begeleidings- en reïntegratietraject aan nieuwkomers bieden (CJG/ 

SWL/ DB/ SV/ MEE/ G) 
o Vrijwilligers beter informeren over digitale dienstverlening (info/regelgeving) 

gemeentelijke overheid i.v.m. adequate doorverwijzing (G/ SWL) 
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Gezondheid: 

o Beleid en voorlichting meer richten op positieve gezondheid (HP/ FP/ SWL/ 
WV/ GT/ TZO/ DZ/ DB). 

o Begrip kweken bij ondernemers en dorpsgenoten m.b.t. dementerende 
dorpsgenoten (DB/ OV/ G.nl/ HP/ FP/ DN/ NH/ ZT) 

o Drempel huisarts verlagen voor m.n. ouderen (HP) 
o Dorpsgenoten oproepen zich in te zetten via Hartveilig bij AED’s (G.nl/ HV) 
o Voorlichting belang vaccinatie intensiveren (HP) 
o Zorg voor kinderen van vluchtelingen beter organiseren (CJG/ NH) 

	
Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
 
HP= Huisartsen Praktijk 
FP= Fysiotherapie Praktijk 
SWL= Stichting Welzijn Lochem 
DB= De Borkel 
WV= Wijk Verpleging 
GT= Gebiedsteam Lochem 
TZO= Thuiszorgorganisaties 
MEE= MEE 
DZ= Deventer Ziekenhuis 
OV= Ondernemersvereniging 
G.nl= www.gorssel.nl 
DN= Dementie Netwerk 
HV= HartVeilig 
VW= Verkeers Werkgroep dorpsraad 
G= Gemeente 
BV= Buurtverenigingen 
OrV= Oranjevereniging 
CJG= Centrum Jeugd en Gezin 
NH= Noaber Hulp 
K= Kunstenaars 
SV= Stichting Vluchtelingenwerk 
SHG= Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. 
ZB= Zonnebloem 
ZT= Zorgtuin 
ZZ= ZoZijn 
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VERKEER EN MOBILITEIT DOPG ‘18-‘22 e.v. 
 
DOPG ‘13-‘17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: OV verbinding Gorssel-Lochem, 
verkeersveiligheid in kern verbeteren, beperking aanpassing tracé N348,  
 
Gemeentelijk kader: Functiegericht wegbeheer 
 
Verkeersveiligheid en mobiliteit: verkeersveiligheid is van belang voor een 
adequate beheersing van fysieke en materiële dreigingen en de beleving c.q. 
waarneming zich beschermd te weten tegen gevaar. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn 
van vitaal belang voor het economisch en sociaal functioneren van de samenleving. 
 
Voorstellen: 
Verkeer en mobiliteit 

o Ontwikkelen masterplan inrichting centrum dorp (VW/ G/ OV) 
o Parkeergelegenheid centrum dorp aanpassen, vooral ter hoogte van Loetje, 

Marktplein, begin/eind Molenweg en School (OV/ G/ VS) 
o (Bollende) trottoirs en oversteekplaatsen onder de loep nemen i.v.m. 

obstakels die het m.n. ouderen onmogelijk maken door delen van het dorp te 
lopen en de N438 over te steken (BV, VVN, DB en OV) 

o Aansluiting Hoofdstraat / Nijverheidsplein verbeteren (OV/ G) 
o Snelheidsbeperking instellen op Joppelaan, Noorseweg, Quatre Brasweg en 

een aantal zandwegen; handhaving opvoeren (G) 
o Verkeersdrempels aanleggen in Joppelaan (kruispunten) en Elfuursweg (G) 
o Met loonwerkbedrijven om tafel voor handhaving snelheid voertuigen (BV) 
o Frequentie busverkeer lijn 81 op peil houden en aansluiting op trein Zutphen 

en Deventer verbeteren (VW/ Arr)  
o Verlichting Lindeboomweg t.b.v. sportende en schoolgaande jeugd (G) 
o Doorgaand fietsverkeer duidelijk wijzen op alternatieve route door centrum 

met museum en winkels (OV/ G) 
o Gescheiden ruiterpaden ter voorkoming onbegaanbaar worden paden 

(MGH/SF) 
 
Onderhoud 

o Onderhoudsplannen m.b.t. steen/groen, inclusief bijdrage bewoners bij de 
uitvoering, jaarlijks bespreken in direct contact met buurtverenigingen, (BV/ 
OV/ G/ CB) 

o Overeenstemming bereiken over onderhoudsplan dat de toegangsweg tot het 
Zandgat kan verbeteren (CI/ G/ ViV)  

o Zandpaden regelmatig schaven; bladruimen fietspaden intensiveren (G/ CB) 
o Afwatering zandpaden verbeteren(G) 
o Onderhoud en herinrichting bewegwijzering, straatnaam- en verkeersborden 

(OV/ G/) 
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Overig: 

o Samenwerken met de dorpen Epse/Eefde (VW) 
	
	
 
Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
 
VW= Verkeerswerkgroep dorpsraden Gorssel en Epse/Joppe 
G= Gemeente 
CB= Circulus Berkel 
BV= Buurtverenigingen 
MGH= Marke Gorsselse Heide 
OV= Ondernemersvereniging 
IVN= Vereniging voor natuur- en milieueducatie 
VS= Vullerschool 
SF= Semper Fidelis 
DB= De Borkel 
VVN= Veilig Verkeer Nederland 
ViV= Visvereniging ‘Ons Genoegen’ 
Arr= Vervoersbedrijf Arriva 
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TOERISME EN RECREATIE DOPG ‘18-‘22 e.v. 
 
DOPG ‘13-‘17 niet gerealiseerd: openstelling toegang tot IJssel(dijken) t.b.v. 
wandelen, fietsen en waterrecreatie; samenwerking recreatieondernemers en 
historisch erfgoedbewakers t.b.v. aanbod arrangementen en promotie 
 
Gemeentelijk kader: Stichting Lochem 3.0; cultuurhistorische meerwaardenkaart 
 
Toerisme en recreatie versterken lokale economische ontwikkeling, leveren een 
bijdrage aan werkgelegenheid en aan de oplossing van maatschappelijke problemen 
zoals bevolkingskrimp. Toerisme en recreatie zorgen voor ontspanning en 
onthaasting en geven mensen inzicht in culturele en historische achtergronden. 
 
Voorstellen 

o Promotie Gorssel regionaal, landelijk en over de grens vormgeven (L0.3/ OV) 
o Museumbezoeker beter informeren over projecten en evenementen en 

zodoende verleiden tot bezoek aan overige voorzieningen (MM/ OV/ L3.0) 
o Afstemming (openingstijden) en samenwerking (organisatie evenementen)  

versterken tussen ondernemers lokaal en regionaal (OV/ L3.0) 
o Gastvrijheid, klantvriendelijkheid, dienstverlening, collegialiteit ondernemers 

vergroten (OV) 
o Een ontmoetings/recreatieplek voor de jeugd van 12 t/m 18 creëren (SWL/BV) 
o Fietsverhuur inrichten (OV/ MM) 
o Toeristische routes door en om het dorp ontwikkelen voor fietsers en 

wandelaars (IVN) 
o Culinair evenement/festival + wandeling in aansprekend, streekgericht en 

chique format, breder dan Gorssels centrum; Picknick met stalletjes en muziek 
in Oldenhofpark - Dickens-uitstraling (OV) 

o Aankleding centrum beter afstemmen; verrommeling tegengaan (OV/ G) 
o Bewegwijzering, toegang tot recreatievoorzieningen optimaliseren door middel 

van betere verlichting en wegen (G) 
o Parkeervoorzieningen / laden-lossen in Hoofdstraat verbeteren (OV/ G) 
o Gebruik elektriciteitsvoorziening buitenactiviteiten reorganiseren (OV/ G) 
o Hoofdstraat exclusief bestemmen voor publiekgerichte ondernemingen (OV/G) 

 
Gesproken met en/of betrekken bij realisatie: 
 
OV= Ondernemersvereniging  
G= Gemeente 
MM= Museum MORE 
L3.0= Lochem 3.0 (VVV) 
SWL= Stichting Welzijn Lochem 
BV= Buurtvereniging 
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SPORT DOPG ‘18-‘22 e.v. 
 
DOPG ‘13-‘17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: Samenwerking/samenvoeging 
binnen- en buitensportverenigingen onderling + zwembad, onderwijs, kinderopvang 
en omliggende dorpen noodzakelijk voor behoud voorzieningen. Meer inzet burgers. 
 
Gemeentelijk kader: Sportvisie ‘Lochem beweegt’, Visie op welzijn, 
Gezondheidsbeleid, Accommodatiebeleid,  
 
Sport: Sport en bewegen zijn van belang voor maatschappelijke verbondenheid, 
geestelijke en fysieke gezondheid en leefbaarheid. 
 
Voorstellen:  

o Samenwerking sportverenigingen intensiveren t.b.v. waarborgen bestuurlijke 
en exploitatie-technische continuïteit (van met name binnensporten) en het 
uitwisselen van ervaringen (TP/ ZVV/ OVTV/ OG/ SF) 

o Gezamenlijk evenementen organiseren (paardrijden, fietsen, lopen, 
zwemmen) - Jaarkalender evenementen opstellen – aanvraag 
evenementenvergunningen afstemmen (BiS/ BuS/ TP/ ZB/ SF/ MGH) 

o Ondersteuning Bestuur en PR organiseren ten behoeve van onder meer 
aanwas jeugdige leden (SF, G.nl, MGH)  

o Behoefte aan sportzaalfaciliteiten + financiële draaglast onderzoeken van 
zaalvoetbal, fitness, tafeltennis, volleybal, (ouderen)gymnastiek en betrekken 
bij plannen over toekomst Gorsselse accommodaties (G/ WMFA/ BiS/ BuS) 

o Vervanging huidige voetbalvelden, tennisbanen, zwembad, sportzaal; 
onderzoek haalbaarheid en locatie multifunctionele accommodatie in 
combinatie met school en ontmoetingscentrum is in gang gezet. Onderzoek 
naar wenselijkheid moet nog plaatsvinden (WMFA/ G/ BiS/ BuS/ OBS/ TP) 

 
Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering 
 
SF= Semper Fidelis 
TP= ‘t Trefpunt – BiS= Binnensportverenigingen 
ZVV= Zaalvoetbal   
TT= Tafeltennis 
OVTV= Omnivereniging voor tafeltennis en volleybal 
SF= Sneeuwfit 
OG= Ouderengym 
VV= Voetbalvereniging - BuS= Buitensportverenigingen 
TC= Tennisclub 
ZB= Zwembad 
WMFA= Werkgroep Multifunctionele Accommodatie – OBS= Vullerschool 
MGH= Marke Gorsselse Heide 
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CULTUUR DOPG ‘18-‘22 
 
DOPG ‘13-‘17: Cultuur komt niet voor in het vorige plan.  
 
Gemeentelijk kader: Nota ‘Kijk op Cultuur’ (2017)  
 
Cultuur: Cultuur verrijkt de samenleving. Mensen genieten van een dorp dat mooi en 
uitdagend is. Cultuur is van belang voor persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie en 
participatie, het bevordert economische bedrijvigheid  
 
Voorstellen 

o Cultuurroutes inrichten m.b.v. digitalisering (EM/ PK/ K/ OV/ MM/ VVV)  
o Overzicht, afstemming, organisatie en diversiteit culturele activiteiten waar 

gewenst verbeteren (G.nl/ DG/ VVV/ BI/ MM/ BK/ IJJ/ KH) 
o Ontmoeting tussen diverse kunstdisciplines en innovatie inhoud geven d.m.v. 

projecten integratie cultuur in zorg, onderwijs, sport, buurt (DB/ ZT/ GKKC/ BI/ 
BV/ OBS/ OrV) 

o Behoeften jeugdigen 4-12 en oudere jeugd 12-18 in kaart brengen (OBS/ BI/ 
MH/ BV/ H/ GN) 

o Kultuurhus inrichten met ruimte voor kunstenaarsateliers. In de tussentijd 
‘broedplaats’ inrichten. (K/ TS/ DO/ DB/ WMFA) 

o Promotie Gorssel d.m.v. kunst en cultuur(historie) als economische waarde 
vormgeven en intensiveren (OV/ MM)  

o Professionele en amateurkunst faciliteren; creatief ondernemerschap 
stimuleren (G/ OV/ KH/ PK/ IJJ) 

o Museum MORE uitnodigen tot coöperatie t.b.v. culturele gemeenschap 
Gorssel (OV/ K) 

 
Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
 
EM= HV Elf Marken/ TS= Tramstation 
PK= Poëziekring - K= Kunstenaars - KH= Koerhuis teken- en schilderclub 
OV= Ondernemersvereniging – BK= Buitenkunstig 
IJJ= IJsseljazz -  H= Harmonie  
MM= Museum MORE - VVV= Vereniging Vreemdelingen Verkeer 
DB= De Borkel - K= Kerk - DO= Den Oldenhof 
OT= Openluchttheater - ZT= Zorgtuin 
GKKC= Gorssels KunstKringCafé – SvG= Samen voor Gorssel 
BI= Bibliotheek – MH= Muzehof 
BV= Buurtverenigingen – OrV= Oranjevereniging – GN= Gorsselnarren 
WMFA= Werkgroep Multifunctionele Accommodatie 
G= Gemeente 
G.nl= www.gorssel.nl 
DG= De Gids 
OBS= Vullerschool 
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LANDSCHAP EN NATUUR DOPG ‘18-‘22 e.v. 
 
DOPG ‘13-‘17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: uitbreiding wandelpaden op dijken bij 
de IJssel; meer aandacht behoud bosachtige complexen en gemeentelijk groen; 
aandacht voor natuur in onderwijs 
 
Gemeentelijk kader: structuurvisie; cultuurhistorische meerwaardenkaart, 
Landschaps Ontwikkelingsvisie 2009 e.v., herijking laanbomenbeleidsplan 2018  
 
Landschap en natuur: een hoogwaardig en attractief landschap draagt bij aan de 
waardering van de woon- en werkomgeving. Diverse recreatieve activiteiten bestaan 
dankzij het landschap. Landschap en natuur dragen bij aan het persoonlijke 
welbevinden van bewoners en bezoekers. Door de balans tussen natuur, landschap, 
landbouw, wonen en recreatie te zoeken ontstaat een situatie waarin diverse functies 
elkanders bestaan en bestaansrecht versterken. 

Voorstellen: 
Bomen  

o Duurzaam bomenbeleidsplan opstellen (exoten niet per definitie kappen) 
(BWG/BS/G) 

o Laanbomenbeleid heroverwegen (BWG/ BS/ G)  
o Kapbeleid faseren; herplant bomen stimuleren (BWG/ BS/ G)  
o Waterhuishouding verbeteren (G/ CB)  
o Geen nootdragende bomen langs wegen (G)  

 
Diversiteit 

o Duurzaam beheer van dijken, bermen, wadi’s en groenstroken intensiveren 
mede t.b.v. insecten – maai/kapbeleid bespreken (BV/TG/MGH/ NWG) 

o Aandacht voor biodiversiteit in woonbuurten bevorderen (NWG/ IVN) 
o Voorjaarsbloemen onder hoge bomen (BWG/ BS/ G/ O/ BV/ IVN/ TG)  
o Nestkasten plaatsen in Gorsselse buurten; geen bomen aanlichten (VW/IVN) 

 
Gorsselse Heide 

o Balans zoeken en bewaken tussen beheer kwetsbare natuurgebieden en het 
genieten ervan; toegankelijkheid beter communiceren ( MGH) 

o Verbindingen (laten) maken tussen Gorsselse Heide en overige 
natuurgebieden, zoals Grote Veld, t.b.v. ‘ommetjes’ wandelingen vanuit dorp 
langs interessante natuur/landschappen (MGH/ IVN/ WS) 

o Netwerk ontwikkelen van ruiterpaden en waad/drinkplaatsen t.b.v. recreatie en 
evenementen paardensport met rustpunt op terrein ‘Achter ‘t Peerd’ (MGH/ 
SF) 
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Agrarisch landschap 

o Begrip kweken bij dorpsbewoners voor belangen bewoners buitengebied; 
voorlichting gedragscode (do’s and don’ts recreatie en toerisme) eenduidig 
inhoud geven (G.nl); activiteiten op het boerenerf organiseren (CI) 

o Boeren als beheerders agrarisch landschap faciliteren – regiefunctie met 
aandacht voor veranderend landschap door aanpassing functie en omvang 
agrarische bedrijven (WS/ CI) 

o Openstelling en eventuele afkoop oude rechten van overpad blijft zaak tussen 
Waterschap en aanwonenden/eigenaren (WS/ CI) 

o Ruilverkaveling aankaarten om versnipperde structuur landbouwgronden te 
verminderen (CI/ WS/ SB) 

 
Overig 

o Cultuurhistorische waarden groene longen binnen dorp en daarbuiten zoveel 
mogelijk behouden; meerwaardenkaart wordt uitgangspunt beleid bij toets 
woonvisie, bestemmings- en bouwplannen (EM/ G) 

o Natuureducatie bevorderen via de school (IVN/ OBS) 
o Meer aandacht voor behoud en onderhoud zandwegen genereren (MGH/ G) 

 
 
Gesproken met en/of betrekken bij realisatie: 
 
WS= Waterschap Rijn en IJssel 
BS= Bomenstichting 
BWG= Bomenwerkgroep 
G= Gemeente Lochem 
CB= Circulus Berkel 
O= ‘t Onderholt (particuliere onderneming) 
SF= Semper Fidelis 
WTC= Wielertourclub Gorssel 
FG= Fietsclub Gorssel 
CI= Commissie Ingelanden 
NWG= Natuurwerkgroep 
BV= Bijenhoudvereniging 
TG= Tuinclub Gorssel 
VW= Vogelwerkgroep 
MGH= Marke Gorsselse Heide 
EM= De Elf Marken 
SB= Staatsbosbeheer 
OBS= Vullerschool 
IVN= Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid 
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ECONOMIE – BEDRIJVIGHEID – LANDBOUW DOPG ‘18-‘22  
 
DOPG ‘13-‘17 niet/gedeeltelijk gerealiseerd: wellness (senioren), flexplekken, 
verbreding landbouw (recreatie/zorg). 
 
Gemeentelijk kader: Lochem 3.0 – Beleidskader Functieverandering Agrarische 
Bebouwing (FAB) – Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Economie Bedrijvigheid Landbouw: economische bedrijvigheid met een gastvrije 
insteek zorgt voor levendigheid en heeft grote invloed op leefbaarheid van een dorp 
in al zijn facetten. Goede verstandhouding tussen boeren en buitenlui geeft Gorssel 
zijn aantrekkelijke karakter met een landelijke en stadse allure-mix. Optimaliseren 
levensvatbaarheid boerenbedrijven is van belang om agrarisch cultuurlandschap in 
stand en aantrekkelijk te houden.   
 
Voorstellen:  

o Veiligheidsapp inrichten door winkeliers + camera’s plaatsen i.o.v. politie en 
gemeente (OV) 

o Zoveel mogelijk ‘niche’ winkels aantrekken met bijzondere uitstraling; inspraak 
bij bestemming leegkomende panden Hoofdstraat (OV/ G) 

o Werkgroep samenstellen die de kansen voor innovatieve bedrijvigheid zoals 
ict, clean tech, agro innovatie, toerisme, combinatie wonen/werken in het dorp 
en in buitengebied in kaart brengt (OV/ A/ G/ IJW)  

o Meer samenwerking op het gebied van organisatie evenementen, aankleding 
winkelstraten (OV/ DB) 

o Wildgroei reclame-uitingen aan banden leggen en bewegwijzering 
optimaliseren (OV) 

o Met loonwerkbedrijven in gesprek over snelheidslimiet (OV/ BV) 
o Coördinatie aanpassing kruispunten bepleiten bij rijk, provincie en gemeente 

(OV/ WV/ G) 
o Masterplan Hoofdstraat ontwikkelen: veilige voetgangersruimte, laad- en 

losruimte, parkeerbeleid aanpassen (onderzoek door studenten laten 
uitvoeren) en handhaving optimaliseren (OV/ DB/ G/ WV/ P) 

o Planontwikkeling gebied Hoofdstraat vanaf N348 (Schotse Ruit) tot Kruidvat 
bevorderen (OV/G) 

o Doorsteek Nijverheidsplein richting Poststraat verfraaien (OV) 
o Onderwijs- en ontmoetings- c.q. culturele accommodaties binnen centrum 

dorp lokaliseren (OV/ WMFA/ G) 
o Samenwerking met LTO/Zuivelcoöperaties t.b.v. zonne-energie op daken 

boerderijen intensiveren (CI/ LTO/ A) 
o Beleid rood voor rood in buitengebied ter discussie stellen (CI/ G/ A) 
o Vestiging kleine (biologische) en innovatieve bedrijven bevorderen in huidige 

agrarische gebouwen; inwonende huurders aantrekken (CI/ A) 
o Beeldvorming agrarische sector positief beïnvloeden door aantrekkelijke 

activiteiten voor de jeugd en volwassenen op het erf te organiseren (A/ OV) 
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Gesproken met en/of betrekken bij uitvoering: 
 
OV= Ondernemers Vereniging 
A= Agrariërs 
CI= Commissie Ingelanden 
LTO= Land- en Tuinbouworganisatie 
G= Gemeente 
BV= Buurtvereniging 
WMFA= Werkgroep Multifunctionele Accommodatie 
DB= De Borkel 
WV= Werkgroep Verkeer dorpsraad 
IJW= IJsseldal Wonen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	


