
 
 
 

 
 
 
 
 

 ‘Referendum’ biljet loket in Gorssel 
  
Verzoek aan burgemeester Spekreijse van Lochem: 
  
Ik wil u vragen om na sluiting van het gemeentelijke burger service loket in 
het gemeentehuis van Gorssel, opnieuw een volwaardig en permanent 
service loket in Gorssel te realiseren. 
  
• Het nieuwe zeer decentraal gelegen gemeentehuis in Lochem ligt  2x17 

km of 2 x 20 autominuten of 2 x veel meer busminuten verwijderd van de 
dorpskernen Epse, Gorssel en Eefde. Harfsen en Almen ietsje minder, 
maar toch! Hierdoor gaat de bereikbaarheid sterk achteruit voor hen die 
niet om een gemeentelijke herindeling gevraagd hebben, waar velen zelfs 
zeer tegen waren. Oud zeer verdwijnt heel langzaam! 

  
• Het nieuwe loket in Gorssel hoeft niet elke dag geopend te zijn, maar je 

moet er bijvoorbeeld wel een nieuw paspoort, rijbewijs of ander 
identiteitsbewijs kunnen aanvragen en in ontvangst nemen. 

 
•  Er zijn vele simpele oplossingen om de kosten binnen aanvaardbare 

grenzen te houden. Waar een wil is daar is altijd een weg. 
  
•  Aan u burgemeester en de politiek is nu de keuze tot aan de volgende 

verkiezingen, alwaar oud zeer weer danig zou kunnen opspelen! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S.v.p. één stembiljet per stemgerechtigde invullen. 
 ‘Referendum’ biljet opsturen aan: 

F. van Hoven, Houtvest 8, 7213 BH Gorssel 
Of in de gele stembus bij ’n winkelier of instelling deponeren. 
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