Het concept dorpsplan Gorssel 2018-2023 in kort bestek!
Als één ding de afgelopen maanden duidelijk is geworden dan is het de actieve
betrokkenheid van Gorsselnaren bij hun dorp. Voor nu en voor de toekomst. Eens zijn de
dorpsgenoten het niet allemaal met elkaar, gelukkig maar. Dat scherpt ons allen in het
vinden van oplossingen met perspectief. Het complete dorpsplan 2018-2023 is digitaal te
vinden op gorssel.nl. In de bibliotheek liggen papieren exemplaren ter inzage.

Het dorpsplan is en blijft in beweging. Tijdens de ledenvergadering van de dorpsraad op
30 mei en daarna tot medio juni 2018 kan iedereen reageren op het concept. Maar ook
nadat op 5 september het startsein is gegeven door de deels nieuwe dorpsraad blijft het
mogelijk de komende jaren bijdragen te leveren die de realisatie makkelijker of beter maken.
Heel in het kort zeggen Gorsselnaren: we willen ons inzetten voor een verkeersveilig dorp
en een voorzieningenrijk dorp, voor een dorp waar de natuur zichtbaar en voelbaar is en het
dorpse karakter behouden blijft.
De voorwaarden zijn er. De grote aantallen bezoekers na de komst van Museum MORE
zorgen voor economische voorspoed, gezelligheid en continue beweging. Van deze
ontwikkeling kan optimaal geprofiteerd worden door nog meer te investeren in innovatie en
samenwerking en dat wat er al gebeurt op waarde te schatten.
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Wonen
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een dorp in beweging is een voldoende
gedifferentieerde woningvoorraad die doorstroming van jong en oud bevordert. Door het
indikken van verouderde en te grote voorzieningen komt op termijn ruimte in het dorp vrij.
Ook wordt rekening gehouden met beperkte bebouwing aan de rand van het dorp. De
geluiden beluisterend zullen coöperatieve particuliere initiatieven voor wonen en zorg niet
lang op zich laten wachten.

Voorzieningen
In de loop van de komende vier jaar zal duidelijk worden op welke manier de toekomst van
onderwijs, ontmoeting, sport en cultuur kan worden gewaarborgd en welke voorzieningen
daarvoor nodig zijn. Er ligt een plan van betrokken verenigingsbestuurders voor een
gezamenlijk onderkomen. Er is een grote groep dorpsgenoten die alternatieve opties
aandraagt. Helderheid over gemeentelijke randvoorwaarden en nader onderzoek is nodig.
Trouwens, het is nog niet goed duidelijk hoe de opgroeiende dorpsjeugd denkt over de
meest aantrekkelijke vorm van vermaak en vertier.

Zorg, welzijn en gezondheid
Soms is het niet zo simpel als het lijkt om zelfstandig te participeren in de Gorsselse
gemeenschap en daarbuiten. Dan is ondersteuning noodzaak. Op het gebied van geld,
gezondheid, zorg, wonen, meedoen en mobiel zijn. Het begint met voldoende informatie
over de mogelijkheden. Dat kan beter en daaraan gaat samen met organisaties en
gemeente aan gewerkt worden. Het voortbestaan van het gemeenteloket hoort daar ook bij.
Buurtverenigingen zijn de ogen en oren van het dorp als het gaat om tijdige signalering.
En niet alleen bij dit onderwerp.
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Verkeer en mobiliteit
Het heikele onderwerp verkeersveiligheid en mobiliteit staat in de dorpsplanserie ‘in rood
gedrukt’. En anders word je er wel aan herinnerd op het moment dat je een voet buiten de
deur zet. Een gedegen en doordacht plan moet er komen. Voor het centrum en voor een
aantal belangrijke (toegangs)wegen. Een actieve en deskundige projectgroep is nodig om de
problematiek nu eens goed in beeld te brengen en met voorstellen te komen voor een
blijvende verbetering van de verkeersregulering- en veiligheid. Het openbaar vervoer en de
provinciale weg komen daarbij ook op de agenda. Samenwerking met onze buurdorpen is
de ‘aangewezen weg’ om tot optimaal resultaat te komen.

Toerisme en recreatie
Gorsselnaren genieten met volle teugen van hun dorp en de omgeving. Ze zijn er trots op en
delen dat graag met belangstellende bezoekers. De ondernemers zien die bezoekers ook
heel graag komen! Het vereist professionalisering van samenwerking en PR om Gorssel nog
beter en blijvend op de kaart te zetten en daartoe hebben de ondernemers een aantal
maatregelen bedacht. Toegang tot IJssel, uiterwaarden en dijken staat nog steeds op de
agenda tot het moment dat een gesprek met belanghebbenden weer mogelijk wordt.

Sport
We sporten met z’n allen wat af. Niet meer zoals vroeger bij de gymnastiekvereniging op
dinsdagavond, maar op een zelfgekozen tijdstip en op een manier die we, jong en oud, zelf
kiezen. Lid worden van een club is steeds minder vanzelfsprekend. Dat maakt het er niet
makkelijker op om bestuurders en vrijwilligers te vinden, laat staan velden en zalen overeind
te houden. Samenwerken is op alle fronten geboden. Samen evenementen organiseren,
samen de kantine delen, samen investeren.
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Cultuur
Over belangstelling voor kunst, cultuur en ontmoeting valt in Gorssel niet te klagen. Het is
volle bak als Pluspunt erfrecht en testament belicht met een smakelijke lunch toe. Als de
Borkel literaire beloftes uitnodigt en de Gorsselse Kunstkring zich verdiept in Bach en
Luther. Vervolgens op naar ‘een tuin met een verhaal’: de Zorgtuin of een concert in het
Openluchttheater. De Elf Marken wijst de weg naar cultuur- en natuurhistorisch erfgoed.
Al dat moois nog beter op de kaart zetten is het voornemen.

Natuur en landschap
Of het nu gaat om vogels, insecten, bomen, planten: voor alles is wel een groep actief tot
behoud, beheer of verbetering. Op dorps, regionaal en landelijk niveau. Maar dat is niet
genoeg. Bij voortduring alert en actief blijven is het devies want anders gaat de boel ‘naar de
knoppen’. Bijenhotels en nestkasten ophangen in de buurt is wel het minste. Een duurzaam
bomenbeleidsplan opstellen en een cultuurhistorische meerwaardenkaart tot uitgangspunt
verklaren is van een andere orde. De kerngroep heeft er alle vertrouwen in dat de liefde voor
alles wat groeit en bloeit binnen het dorp en in het buitengebied tot uitdrukking zal komen in
concrete actiebereidheid.

En dat groeien en bloeien mag zo breed mogelijk worden opgevat, van flora en fauna tot een
rijk en gezellig dorpsleven. We verheugen ons op een ontmoeting op 30 mei a.s. tijdens de
dorpsraadbijeenkomst in de kerk. Ook de pagina op gorssel.nl/dop staat nog steeds open
voor reacties. E-mailberichten: dopgorssel@gmail.com. De kerngroep Dorpsplan Gorssel.
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