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Agenda (Spreker Otto van Harmelen)

• Welkom 
• Goedkeuring notulen vorige ALV
• Terugblik
• Bestuurswisseling

• Dechargeren Herman Beekhuis 
• Benoeming Niels Heemskerk, Wilja Klein Teeselink

• Financiële zaken
• Financieel jaarverslag
• Kascommissie
• Begroting

• Voortgang werkgroepen vanuit Dorpsplan Grossel 2018-2023
• Werkgroep Cultuur, Natuur, Landschap, Recreatie, Toerisme
• Werkgroep Verkeer en Mobiliteit
• Werkgroep Accommodaties en Voorzieningen (GA)
• Werkgroep Wonen leven-zorg-welzijn-gezondheid-sport
• Werkgroep Economie en Centrum

• Werkgroep Groen en Duurzaam
• Voortgang Woonvisie 
• Energie Transitie
• Afsluiting
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Welkom Wethouder Robert Bosch
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Goedkeuring notulen ALV 12 sep 2019 (Spreker Otto van Harmelen)

• Opening
• Begroting, het financieel verslag en kascommissie

• De penningmeester wordt onder applaus gedéchargeerd.

• Presentatie activiteiten van alle  Werkgroepen:
• Werkgroep Cultuur, Natuur, Landschap, Recreatie, Toerisme
• Werkgroep Verkeer en Mobiliteit
• Werkgroep Accommodaties en Voorzieningen (GA)
• Werkgroep Wonen leven-zorg-welzijn-gezondheid-sport
• Werkgroep Economie en Centrum

• Informatie ENERGIE COACH en Lochem Energie
• Uiteindelijk moet het advies en de aanpak leiden tot verduurzaming, minder CO2 uitstoot en minder kosten. En deze verbetering

heeft een huiswaarde stijging tot gevolg. Het kan zijn dat de investering kostbaar is, subsidie mogelijkheden kunnen daarin tegemoet 
komen.  Iedereen kan zelf een afspraak maken via het Energieloketlochem.nl.

• Film overzicht  wat de Dorpsraad in het achterliggende heeft gedaan en tot stand heeft gebracht. 
• De vergadering wordt afgesloten en Otto nodigt de aanwezigen na te praten bij een drankje . 
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We bleven dus allemaal actief…. (Spreker Otto van Harmelen)

• Digitaal verder; ook incl. ”inzoom” 
halfuur

• Bestuur verjonging 
• Gorssels Goed; Wandel- en Fiets 

route, Gedichten wedstrijd…..
• Ondersteuning diverse initiatieven 
• Drempels Hoofdstraat
• Ondernemers hard onder de riem
• GA!
• Woonvisie
• Jasper Peters (Student Ruimtelijke Ontwikkeling 

[Stedenbouwkundig Ontwerpen])

• Afstudeer opdracht “ruimtelijke 
visie Gorssel”
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• Contacten met buurtverenigingen
• Zorg Coördinator
• Bijdrage aan Kerst verlichting tijdens 

de komende donkere dagen 
• Gorssel Bloeit
• Activiteiten om Gorssel meer op de 

kaart te krijgen via Allemaal een TV en 
Inspiratie punt VVV 

• Opzetten nieuwe werkgroep Groen en 
Duurzaamheid / energie transitie

• Coming soon; grazende schapen in 
Gorssel (Initiatief van Karin Vreeman)

• …….



Nieuw Bestuursleden (en de toekomstige)
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Niels Heemskerk
Incl. nieuw toekomstig 

bestuurslid

Wilja Klein Teeselink
Herman Beekhuis

Dank voor 7 jaren trouwe dienst!



vgl 2019

contributies 3930 3865

gemeente tbv Dorpsplan 3.000 3.000 

gemeente tbv organisatie 2208 2213

rente spaarrekening 4 40

inkomsten 9138 9098

Financiële ondersteuningen 340 1225

Website en communicatie 599
1550

Projecten 1700 -

Werkgroepen 315 734

Algemene kosten B&O 668 155

Bankkosten 196
Reserveringen 11300
Uitgaven 15118 3,231

exploitatieresultaat --5975
6625

Financiele bijdragen
Rona 130
Stichting Media Gorssel   150
Kerkzaal “vaste prik”         60

Projecten
Gorssels Goed                   1028r

Reserveringen
Kerst/sfeerverlichting     3500
Gorssel Buitenkustig 350
Gorssels Goed                 7450

Exploitatie 2020 (Spreker Paul Wiegerinck)



Balans per 31 dec 20 vgl 2019 

lening stichting Gorssels Erve - 1363,50

te vorderen rente 4 40

banksaldo 46623 39934

totaal activa 46627 41312 

algemene reserves 41302 

exploitatiesaldo boekjaar -5975

Reserveringen 11300  

totaal passiva 46627 
41312

Balans per 31 dec 20

il*rpsraad §srssel
Secretariaat:
Groeneweg 1 9, 721 3DM Gorsse/
E- m a i I : i nfo@d orp sraa d g o rsse l. n I
www. d a rp s ra adgarssel. n I

Verslag van de Kascommissie van de Vereniging Dorpsraad Gorssel
Betreffende het boekjaar 2020

De kascommissie, bestaande uit Harm Krabbenborg en Martijn Ligthart, heeft op 26 april 2021 de
financiële administratie van 2O2O besproken met Paul \Megerinck, penningmeester van de vereniging.

Ter beoordeling zijn aangeboden de financiële administratie over 2420, de staat van baten en lasten
over 2020, de balans per 31 december 2020 en het facturenboek.

De kascommissie heeft de stukken beoordeeld en geen onregelmatigheden aangetroffen en adviseert
de Algemene Vergadering van de vereniging dan ook om het financiële verslag goed te keuren en de
penn ingmeester te dechargeren.

De kascommissie geeft nog in overweging:

Vorig jaar heeft de kascommissie als overweging meegegeven om projecten uit te voeren en daarvoor
ook kosten te maken. Dit mede om de jaarlijkse subsidie van de gemeente te kunnen blijven
verantwoorden.
De staat van baten en lasten over 2020 wordt grotendeels bepaald door gemaakte reserveringen voor
nog uit te voeren projecten, waarbij het banktegoed per balansdatum wederom is toegenomen. De
kascommissie begrijp dat op het moment van overleg nog geen uitgaven zijn gedaan voor de
projecten waarvoor in 202A reserveringen zrjn gemaakt. Op basis hiervan zouden wr.y u dezelfde
overweging als voor vorig jaar willen meegeven.

De heren Krabbenborg en Ligthart stellen zich opnieuw de kascommissie 2021

Gorssel, 15 mei2021

Harm Krabbenborg Martijn

(Spreker Paul Wiegerinck)



Begroting 2021
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Begroting 2021 uitgaven inkomsten
2021 2020 2021 2020

contributies 4.000,00   3.930,00              

subsidies gemeente
inwoneraantal 2.250,00   2.208,00              

uitvoering dorpsplsn 3.000,00   3.000,00              

subsidies overig pm -                      

financiele ondersteuning
Rona 130,00        130,00             

st Media Gorssel 150,00        150,00             

kerkzaalhuur vaste Pril 100,00        60,00               

Openluchttheater 50,00           -                  

coordinator Z&W pm -                  

reserv. Gorssels Goed 7.450,00          

reserv. Buiten Kunstig 350,00             

reserv. kerstverlichting 3.500,00          

Website en communicatie 750,00        599,00             

Projecten 6.000,00   9.499,00          

Overige kosten werkgroepen 500,00        -                  

Algemene kosten
betuur en organisatie 600,00        688,00             

bankkosten en rente 200,00        192,00             

TOTAAL 8.480,00   22.618,00        9.250,00   9.138,00              

resultaat -13.480,00      

(Spreker Paul Wiegerinck)



Werkgroep Zorg & Welzijn 
Alex Broekman, lid 

Judith van Harmelen, secretaris
Marije Alma, voorzitter en contact Dorpsraad

Lieke Schlatmann , welzijnscoördinator

Werkgroep Zorg & Welzijn (Spreker Welzijn coördinator Lieke Schlatmann)
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De gemeente Lochem initieert 2 pilots:

1. de welzijnscoördinator
2. ‘ontmoetingsinitiatieven’ 

Voor Gorssel vallen beide pilots onder de werkgroep Zorg &Welzijn

Werkgroep Zorg & Welzijn (Spreker Welzijn coördinator Lieke Schlatmann)
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Wat houden beide pilots in? 

De welzijnscoördinator 
is een informeel clientondersteuner,  aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag en 
coördinator van ontmoetingsinitiatieven 

De ‘ontmoetingsinitiatieven’
- Inwoners in staat stellen zo lang mogelijk op een prettige manier in hun eigen omgeving te blijven wonen. 
- Bijdragen aan mogelijkheid voor inwoners om zo lang mogelijk in eigen huis en omgeving kunnen wonen
- Het bevorderen van leefbaarheid en het verminderen van eenzaamheid in de kern of wijk. 

Werkgroep Zorg & Welzijn (Spreker Welzijn coördinator Lieke Schlatmann)
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Wat gaan we concreet doen? 

1. Contact opnemen met inwoners met een hulpvraag; 
persoonlijk contact middels telefoongesprek en/of huisbezoeken

2. Activiteiten ontwikkelen en uitvoeren voor groepjes inwoners;
worden ontwikkeld n.a.v. de respons op de enquête

Werkgroep Zorg & Welzijn (Spreker Welzijn coördinator Lieke Schlatmann)



De projectgroep van ‘Gorssels Goed’, v.l.n.r. Tseard Veenstra, Dick van Welzen en Nico Meerburg
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Werkgroep Cultuur en Toerisme (Spreker Pam van ‘t Hof)



Werkgroep Cultuur en Toerisme (Spreker Pam van ‘t Hof)

• Wat in het lopende dorpsplan in 2018 werd voorzien is recent daadwerkelijk 
compleet afgerond!!!!!

HULDE aan het Team en met name aan Dick van Welzen!!!!
• De route wordt door bezoekers en bewoners graag en regelmatig gevolgd
• De wandel- en fietsroute Gorssels Goed

• Samenwerking en financiële ondersteuning van de Dorpsraad,  Achterhoek Toerisme, De Elf Marken, 
provincie Gelderland, gemeente Lochem en een toezegging van de stichting Gorssels Erve

• Beide routes zijn sinds medio 2020 samen, voor 39 markante punten, voorzien van tekst, foto’s en films 
• dit voorjaar ruim verluchtigd met een gedicht, voortgekomen uit de gedichtenwedstrijd waar meer dan 

100 dichters aan meededen! 
• beide routes zijn recent verfraaid met een schilderij, prent of afbeelding van vooral  Gorsselse beeldend 

kunstenaars, waardoor een soort ‘Gorsselse Galerie’ ontstond.

• Nu actueel
• Start Erfgoededucatie, o.l.v. Tseard Veenstra, met staf en leerlingen van de Vuller- en de 

Joppeschool, waar mogelijk in samenspraak met senioren van de Borkel. 
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www.dorpsraadgorssel.nl/gorssels-goed/ 

 het routelogo 

Deze wandeling van ‘Gorssels 
Goed’ loopt door de dorpskern  
en is een ontwerp van de 
Dorpsraad Gorssel.  

Met een smartphone kiest u      
de QR-bordjes of de site van 
Achterhoek Toerisme.                                   

De route van nog geen vier 
kilometer is interessant voor           
jong én oud en toont u                           
21 bezienswaardigheden, 
historische plekken, erfgoed           
en bijzondere natuur. 

 

 
Na het startpunt bij museum 
MORE komt u o.a. langs   

   
de Everdinahof 

    
de dorpsherberg 

   
de kerk 
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Werkgroep Cultuur en Toerisme (Spreker Pam van ‘t Hof)



EN NU?
• We zoeken nieuwe vrijwilligers voor deze werkgroep
• De gemeente vindt dat Gorssel een kunstdorp is, het zou mooi zijn om 

daar meer de aandacht op te vestigen => goed voor Gorssel en de 
inwoners

• Ideeën? Van harte welkom!
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Werkgroep Cultuur en Toerisme (Spreker Pam van ‘t Hof)

• We zoeken nieuwe vrijwilligers voor deze werkgroep
• De gemeente vindt dat Gorssel een kunstdorp is, het zou mooi zijn om 

daar meer de aandacht op te vestigen => goed voor Gorssel en de 
inwoners
• Ideeën? Van harte welkom!



Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)
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Cees



Aandacht gebieden in de Kern
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Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)



In en rondom Hoofdstraat
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Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)



In en rondom Molenweg
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Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)



N/F 348
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Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)



Afsluitingen Elfuursweg?
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Werkgroep Verkeer en Mobiliteit (Spreker Cees van Doorn)



Werkgroep Centrum en Economie (spreker Eric Suyten)
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Waarom werkgroep Centrum
• Centrum van Gorssel en in het bijzonder de hoofdstraat als het kloppende 

hart van het dorp. 

Ontwikkelingen  in maatschappij
• Activiteiten van de werkgroep richten zich vooral op het stimuleren van een 

aantrekkelijke omgeving in en om het centrum.
• We zullen de kracht van het centrum op peil moeten houden zodat het ook in 

de toekomst een fijne plek is om te verblijven. 



Gorssel Bloeit 
In 1 Minuut 
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Omdat het leuk is 
samen met anderen 
buiten iets moois te 

creëren

Omdat ons centrum 
soms best iets meer 
aandacht verdiend

Omdat inwoners en 
bezoekers kunnen 
genieten van het 

resultaat

Een aantrekkelijk 
centrum is goed voor 
Gorssel en vergroot 

de levensvatbaarheid

Omdat Gorssel
Buitengewoon

bijzonder is   

Het vergroot de 
sociale 

verbondenheid in 
Gorssel
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(spreker Eric Suyten)



Het gebeurt al in Twello

• Al 40 jaar lang wordt aan de andere
kant van de IJSSEL het centrum 

opgewaardeerd met ondertussen
bijna 100 bloembakken en enkele

rotondes

26

(spreker Eric Suyten)



Aan het werk in Twello 
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(spreker Eric Suyten)



Het hele jaar  in 
de bloemen

Zomer en winter goed verzorgde plantenbakken!
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(spreker Eric Suyten)



Met Onderscheidend vermogen
maken we Gorssel nog
buitengewoner!
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(spreker Eric Suyten)



Les Jardiniers de 
Gorssel?? 
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(spreker Eric Suyten)



Gorssel kan best iets 
meer groene vingers 

gebruiken…
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(spreker Eric Suyten)



Samen Gorssel nog
buitengewoner

maken!

32

(spreker Eric Suyten)



Doet U mee?

GORSSELBLOEIT@OUTLOOK.COM
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(spreker Eric Suyten)



Werkgroep Groen en Duurzaam (spreker Marije Alma) 

HELP!
wat gebeurt er allemaal 

met ons milieu….?
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Werkgroep Accommodaties en Voorzieningen (GA) 
(spreker Otto van Harmelen)
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ü Verschillende bijeenkomsten
ü Werkgroep GA! van de dorpsraad was standvastig om een alternatief 

plan te krijgen naast de MFA
ü Een motie van de Raad heeft er toe geleid dat de variant MFA niet 

verder uitgewerkt gaat worden
o Het zwembad de Tennis zijn uit de algemene werkgroep GA! getreden 
o Het bestaande plan 2: School en sporthal en ”Trefpunt” op één locatie worden nu 

verder uitgewerkt

• De dorpsraad zal er op toezien en werken aan een zo breed mogelijk 
gedragen uitwerking en onderbouwing van de plannen. 
• “Petitie van Henk Veenendaal om gebouw Vullerschool te behouden”
• Op dit moment nog geen vaste plannen wat er gebeurd met de vrijkomende 

locatie’s

• We houden in de gaten dat het zwembad en welke vorm dan ook 
behouden blijft in Gorssel!!



Voorgang Woonvisie (spreker Otto van Harmelen)

• De Gemeente stelt de woonvisie samen
• Een werkgroep geeft input

• 3 jongeren (25-) toegevoegd aan de werkgroep! IJsseldal, Gemeente, Dorpsraad, …
• Aandacht voor Bloemenkamp

• Vervangende gelijkwaardige woonruimte IN GORSSEL voor huidige bewoners
• Nieuwbouw ter vervanging NIET meetellen in aantal nieuwe woningen
• “Marlies Gommers pleit voor een petitie om de huidige bewoners te ondersteunen”

• Een stroperig proces met weinig communicatie vanuit de gemeente
• Dorpsraad meerdere keren proactief het proces weer op gang gebracht 
• Dorpsraad meerdere keren aangedrongen op tussentijdse informatie naar bewoners en meer openheid van 

zaken / achtergrond info en cijfers
• Belofte gemeente

• Korte tussen stand info naar het dorp: ZSM
• Inzage in concept en ruimte voor inspraak vóór de Zomer 2021
• De woonvisie afronden in Q4 2021 
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Duurzaam Gorssel “3 x een quick win” 
(Spreker Tonnie Tekelenburg; Lochem energie)

1.Collectief zonnedak

2.Elektrische deelauto 

3.Hanzebox
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Gorssel Groen-Groener-Groenst

ALV dorpsraad Gorssel op 17 mei 2021
door

LochemEnergie/Elektrip

Tonnie Tekelenburg
info@lochemenergie.net



Wat kan ik doen?
• Dorpsraad Gorssel vindt het belangrijk dat Gorssel – bij uitstek een groen, landelijk dorp –

zich inzet voor het behoud van al die mooie natuur. 
• De dorpsraad is zich bewust dat duurzaamheid om betrokkenheid en inzet vraagt. 

• Ze beseft tegelijkertijd dat er soms hindernissen zijn. Wat te doen als u:
– geen zonnepanelen kunt/wilt plaatsen op eigen dak maar wel duurzame energie wilt opwekken?
– uw tweede (of zelfs derde) auto eigenlijk wel wilt verkopen maar niet wilt inleveren op 

mobiliteit?
– geen idee heeft hóe energiezuinig uw huishouden is, maar wel energie wilt besparen?

• LochemEnergie helpt graag de inwoners en MKB van Gorssel
• Vorig jaar waren er energiebesparingsacties: 1500 huishoudens deden mee
• Nu wordt u gevraagd om een nieuwe logische stap te zetten. 



Oplossingen 
van de dorpsraad

Voor al deze hindernissen bedacht de dorpsraad in samenwerking met LochemEnergie 
een oplossing die haalbaar is voor iedereen:

1. Een collectief zonnedak voor uw eigen panelen
2. Een elektrische deelauto in uw wijk/buurt, om samen te gebruiken
3. De Hanzebox die uw energieverbruik monitort met mogelijkheid om 15% op uw 

energieverbruik te besparen



Gorssel
Groen-Groener-Groenst

• In drie stappen groen – groener – groenst. 
• Hoever bent U al? Dorpsraad Gorssel roept op om nu mee te doen:



Actie 1: meedoen in
collectief zonnedak

• Investeer mee in een collectief dak als u op uw eigen dak geen (of 
onvoldoende) zonnepanelen kwijt kunt.

• Met de landelijke Subsidieregeling voor Coöperatieve 
Energieopwek (postcoderoosregeling) is de deelname financieel 
aantrekkelijk (15 jaar gegarandeerd.)

• Want we vinden allemaal dat (eerst) daken vol gelegd moeten 
worden

• We hebben lokaal ervaring: bijv. Zonnedak Boschloo in Gorssel
• Dat smaakt naar meer! En we doen het samen!



Hoe werkt de
actie zonnedak?

• Geef u vrijblijvend op voor deelname in een 
zonnedak via voorinschrijving: 
lochemenergie.net/collectief

• Bepaal hoeveel panelen/certificaten u wilt en 
schrijf vrijblijvend in. Bij een jaarverbruik van 
4000 kWh past bijvoorbeeld goed 14 
certificaten

• Zoek met ons een nieuw geschikt dak met 
welwillende eigenaar

https://lochemenergie.net/collectief


Actie 2:
elektrische deelauto

• Probeer het 2 of 3 maanden uit in de zomer!
• Voor iedereen die een (tweede benzine) auto te duur of te vervuilend vindt
• Aanmelden kan bij de bij dorpsraad 
• Twee e-auto’s staan klaar en LochemEnergie geeft ondersteuning
• We zoeken per deelauto een trekker om een gebruikersgroep te vormen

• Want:
• →  Doe ervaring op met elektrisch rijden. Het is veel leuker dan je denkt
• →  Wees goed voor het milieu. Gebruik én productie van een e-auto geven 50% minder CO2-uitstoot.
• →  Zorg uiteindelijk voor minder auto’s in jouw wijk / buurt.
• →  Wees lief voor je lijf: je zult minder vanzelfsprekend de auto kiezen en vaker de fiets 
• →  Doe ervaring op met delen: na afloop weet jij of je de (tweede) auto weg durft te doen.
• →  Spreek vaker de mensen in jouw wijk / buurt.



Bouwjaar 2011, nieuwprijs € 17.000,-
Gekocht in 2014 voor € 11.000,-

Bron: anwb.nl

Kosten benzine-auto



TMF coöperatieve
Europese app

Data 
blijft van 
jezelf!



Hoe werkt de
actie deelauto?

- Zoek 2 tot 5 buren/vrienden met wie je de auto deelt (Lukt dit niet en heb je toch 
belangstelling? Meld je individueel bij ons aan, dan proberen wij je te koppelen aan 
andere belangstellenden.)

- de actieprijs is € 360 die de auto per maand, incl. gratis laden. En dat is € 0,30/km
- bestel aantal flexibele dag(delen) gemiddeld per week  vanaf € 60 met 200 km vrij 

rij rijden voor 2 dagdelen (of 1 dag per week).
- Aanmelden: info@dorpsraadgorssel.nl of 
• Bij Elektrip (e-deelauto dienstverlening van LochemEnergie): Nicoline Meutstege
• E: info@elektrip.nl; T: 06-27012787

mailto:info@dorpsraadgorssel.nl
mailto:info@elektrip.nl


Actie 3: Hanzebox
voor energiebesparing

• Inzicht: Meten = weten = besparen
• Meer info op lochemenergie.net/hanzebox
• Real-time inzicht in uw energiegebruik en opwek
• Sluip-verbruik halveren
• (on-)Balans in opwekken en gebruiken
• Extra: Meedoen met nieuwe pilot: 

--> onderling energie verhandelen. 
• De toekomst van burger- energiecoöperaties

http://lochemenergie.net/hanzebox


Hoe werkt 
de actie Hanzebox

• De Hanzebox kost voor deze actie voor leden: 
– € 75,00 (korting van € 38 op normale prijs)
– Zolang de voorraad (100 stuks) strekt 

• Installatie thuis is simpel, indien nodig helpen we
• U bent in 2021 gratis lid van de coöperatie  

LochemEnergie (contributie is normaliter € 25,50)
• U mag meedoen met de pilot energie-verhandelen:

– 2x workshops over gebruik van de app en 
introductie/resultaten over de pilot.



Vragen, afsluiting en helaas geen BORREL 
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Op naar een verdere succesvolle samenwerking en uitvoering van onze plannen



Video

• LochemEnergie Zonnepark Boschloo.mp4
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LochemEnergie%20Zonnepark%20Boschloo.mp4

