
          
 
Vereniging Dorpsraad Gorssel - Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 30 mei 2018 
Locatie: Protestantse kerk te Gorssel 
 
Aanwezig: ca 60 leden en niet-leden, kernwethouder Bert Groot Wesseldijk, ondersteunend ambtenaar Liesbeth van 
Rijn en enkele raadsleden. 
Aanwezig bestuur: Hans Geerlink (voorzitter), Paul Wiegerinck (penningmeester), Arne Greven (secretaris) Jan de Vries 
(lid). Afwezig met kennisgeving: Herman Beekhuis (lid). 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, ook en met name voor Bert Groot Wesseldijk, de 
kersverse kernwethouder. De voorzitter stelt voor de agenda in een andere volgorde af te werken, en punt 6 
Presentatie concept Dorpsplan 2018-2023 als eerste te behandelen.  
 

2. Presentatie concept Dorpsplan 2018-2023 
Namens de kerngroep van DOP verzorgen Erma Prins en Linda Sanders de presentatie van het concept-Dorpsplan 
zoals dat vanaf het najaar 2017 na brede consultatie van betrokkenen en belangstellenden in Gorssel is 
uitgekristalliseerd.  
Er ontstaat een levendige en gevarieerde discussie over allerlei onderwerpen uit het Plan. Die worden hierna kort 
beschreven. Deze opmerkingen, maar ook de opmerkingen die tot half juni via allerlei kanalen nog bij de kerngroep 
terechtkomen, worden door de kerngroep meegenomen bij het definitief maken van het Dorpsplan.  
 
- Is er gekeken naar andere Dorpsplannen. Is er nagedacht over regionale samenwerking?  

Dit is idd het geval bij het thema Verkeer  en Voorzieningen 
- Hoe gaat het met de toeristenbussen en More? Waar parkeren en hoe verwijzen daarna? De parkeerplaats bij 

het zwembad is vaak vol. 
- Er lijkt veel zwerfvuil te zijn in het dorp, maar geen prullenbakken. We zien ook het dumpen van huishoudelijk 

afval. 
- Veel opmerkingen gaan over de accommodaties/voorzieningen in Gorssel. Er is een plan (vanuit de werkgroep 

Accommodaties) dat één multifunctionele accommodatie (mfa) beschrijft. Voor dit idee is niet veel draagvlak in 
Gorssel, maar deze optie is nog niet per se van de baan. Er moet gekeken worden naar alternatieven, 
bijvoorbeeld: het gescheiden laten van binnensporten en -activiteiten en school, en buitensporten. Waarbij de 
buitensporten gewoon blijven waar ze zijn. De mfa-plannen en  alternatieve plannen zijn onder meer afhankelijk 
van gemeentelijke randvoorwaarden. In de uitwerkingsfase van het Dorpsplan zou een brede werkgroep vanuit 
Gorssel, mede opgezet door de Dorpsraad, met het opstellen van zo’n alternatief plan aan de slag kunnen. 
De vraag doet zich nu al voor wat er bij het vrijkomen van gronden (door verplaatsen van activiteiten) gaat 
gebeuren. Men lijkt te denken aan bebouwing. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk de nog op te stellen alternatieven. 
De vraag wordt gesteld of er wat dit betreft een samenhangende visie is. 

- Er zijn vragen over de verkeersveiligheid in het dorp en de rol die de Dorpsraad daarbij kan spelen. Wat is de visie 
en het beleid in deze?  
Er is een uitbreiding van de 30 km zone in overleg met de gemeente in voorbereiding. Ook andere maatregelen 
worden in het Dorpsplan beschreven. Er moet bij de nadere uitwerking een centrumvisie worden geformuleerd 
met concrete acties. Er wordt in dit verband opgemerkt dat het Dorpsplan straks leidend is voor de activiteiten 
van het bestuur en de in te stellen werkgroepen van de Dorpsraad, bij het uitvoeren van dat Plan. 

- Er ontstaat discussie over de mate van concreetheid van het Plan, dat niet in vaagheden moet blijven hangen. De 
kerngroep neemt dat mee bij haar afsluitende werkzaamheden, maar laat weten dat nu eenmaal niet elk 
onderwerp al rijp is voor definitieve en duidelijke standpunten. De concretisering en uitvoering van het plan 
geschiedt na de ledenvergadering van 5 september 2018, zoveel mogelijk met inzet van werkgroepen. 

- De discussie rond de multifunctionele accommodatie hertstart nogmaals in de vergadering. De vraag wordt 
opgeworpen of het mfa-plan van de accomodatiewerkgroep in het Dorpsplan gaat worden opgenomen? 
Tegelijkertijd klinkt nogmaals de roep, dat één groot mfa ongewenst is  
Opgemerkt wordt dat accomodatiewerkgroep in de dorpsplanwerkgroep vertegenwoordigd is. De discussie 
verschuift naar de manier waarop de Dorpsraad ook stem zou kunnen geven aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties in Gorssel.  
Er wordt aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in het algemeen in het dorp, en het belang van aanwas van 
jeugd en een levendig centrum. Bij sommigen leeft de gedachte dat de groep van 20-50-jarigen niet genoeg 
wordt gehoord. In de mfa-discussie hebben ouders van schoolkinderen via de school inbreng geleverd. 



          
 
- Er heerst ook enige verbazing voor het dure onderzoek dat is uitgevoerd rond dat ene mfa-plan zonder dat er 

andere opties zijn meegewogen. Toegelicht wordt dat de onderzoekers gedaan hebben wat van hen gevraagd is, 
niet meer en niet minder, uitsluitend om naar haalbaarheid van een mfa te kijken. 

- Bert Groot Wesseldijk meldt dat hij met genoegen kernwethouder voor Gorssel is. Hij vindt het voorliggende 
concept Dorpsplan al heel mooi. Hij wijst erop dat de financiële situatie bij de gemeente beter is dan aan het 
begin van de vorige raadsperiode 4 jaar geleden. Er zijn dus méér kansen. Accommodaties en sport maken deel 
uit van zijn portefeuille. Op de vraag wie er in de toekomstige brede werkgroep accommodaties komen en welke 
kaders de gemeente mee gaat geven zegt de wethouder dat aan het antwoord wordt gewerkt. Hij wil zich in de 
materie gaan verdiepen en op niet al te lange termijn in samenspraak met de vertegenwoordigers uit Gorssel 
bepalen hoe het proces rondom de toekomst van de voorzieningen verder kan worden opgepakt. 

- Er is nog de mogelijkheid voor ieder om op het concept Dorpsplan commentaar te geven. Dat kan via de mail en 
via de website Gorssel.nl. De werkgroep zal dit commentaar naar eer en geweten meenemen bij het maken van 
het definitieve Dorpsplan 2018-2023. 

- In de volgende ALV, op 5 september 2018, wordt het definitieve Dorpsplan gepresenteerd.  
 
3. Verslag Algemene Vergadering 31 mei 2017 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Korte terugblik op verslagjaar 2017, mededelingen 
- Het is voor het bestuur van de Dorpsraad een beetje een overgangsjaar geweest. Enerzijds het “wachten” op een 

nieuw Dorpsplan, anderzijds voor een aantal bestuursleden het aflopen van hun zittingstermijn. Samen te vatten 
in “wat gaan we doen en met wie?”. Lopende zaken zijn uiteraard wel aangepakt, o.a. op het gebied van verkeer 
(in samenwerking met de verkeerswerkgroep). 
Een en ander is beschreven in het gepubliceerde jaarverslag 2017. 
Het bestuur roept alvast kandidaten op die actief willen zijn in de uitwerking in werkgroepen, maar ook 
kandidaat bestuursleden. Speciaal is er de oproep aan vrouwen om zich te melden voor het bestuur. 

 
5. Financieel verslag 2017, verslag kascommissie, goedkeuring en decharge 
- De penningmeester presenteert met een korte doorloop de financiële cijfers over het jaar 2017. Er is een 

groeiend vermogen, hoewel we nu al weten dat er in 2018 meer uitgaven dan inkomsten zullen zijn. Er is 
behoefte aan plannen om dit geld aan te besteden. Er wordt de suggestie gedaan bedragen te reserveren voor 
de uitvoering van het nieuwe Dorpsplan. 

- De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en keurt de jaarcijfers 2017 goed.  
- De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2017. Dit voorstel wordt 

bij acclamatie goedgekeurd. De vergadering geeft hiervoor applaus. 
 
6. Benoeming kascommissie 2018 

Beide leden van de kascommissie, Rene Pluymert en Elsbeth Boerboom worden ook voor 2018 benoemd als 
kascommissie. De vergadering geeft hiervoor applaus. 

 
7. Rondvraag 
- Andrea van Schie vraagt naar de samenstelling van het nieuwe bestuur. In de vergadering van 5 september 

wordt hierop teruggekomen 
- Nico Meerburg wijst erop dat 350 leden voor de Vereniging Dorpsraad Gorssel geen hoog aantal is en dringt aan 

op een ledenwerfactie. Dat wordt in het nieuwe bestuur zeker een aandachtspunt, om op die manier nog meer 
aan te sluiten bij de wensen van dorpsgenoten en ons dorp nog beter te vertegenwoordigen bij de gemeente. 

- Bob Kempink stelt vanuit de accomodatiewerkgroep voor om de (sport)verenigingen te betrekken bij de bestuur 
vorming voor de Dorpsraad. Gerda Peters dringt er op aan om juist geen verenigingsvertegenwoordiging in het 
bestuur van de Dorpsraad te willen. 

 
8. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt allen uit voor een drankje tijdens de nazit. 
Hetgeen met gejuich wordt begroet. 

 
Gorssel, 22 augustus 2018 
Het bestuur. 


