
Informatieavond Gorsselse Accommodaties 



• 19.30 uur inloop

• 20.00 uur opening door dagvoorzitter, de heer Adriaan van Oosten

• 20.10 uur Context en achtergrond Gorssel Accommodaties, wethouder Bert Groot 

Wesseldijk

• 20.25 uur interviews met opvattingen leden werkgroep door de dagvoorzitter

• 20.50 uur Stand van zaken werkgroep Gorsselse Accommodaties, Igor Grevers

• 21.05 uur korte samenvatting door dagvoorzitter en gelegenheid voor vragen

• 21.30 uur afsluiting plenair deel, onder het genot van een drankje interactief 

samenzijn

• 22.00 uur einde

Programma dorpsbijeenkomst 26/3/2019



• Projectorganisatie: projectgroep en werkgroep

• Doel: definiëren en uitwerken van varianten voor de toekomstige 

structuur van de maatschappelijke accommodaties Gorssel (1ste

fase)

• Besluitvorming: College en gemeenteraad, Projectgroep toetst op 

basis van vastgesteld kaderdocument. 

Projectorganisatie Gorssel



• Doorstart als werkgroep GA in januari 2019;

• Brede inhoudelijke inventarisatie dorpsraad (activiteitenmatrix);

• Ontwikkelen en vaststellen gezamenlijk visiedocument GA;

• Vooraf gezamenlijk vaststellen van uitgangspunten en 

toetsingskader GA; 

• Definiëren en vaststellen onderzoek varianten fase 1 door GA en 

voorleggen aan het dorp;

• Actualiseren en bespreken concept ruimteprogramma’s en 

bezettingsrooster per variant;  

Resultaten GA tot dusverre 



Variant A1 Vullerschool - huisvesting onderwijs en bewegingsonderwijs 

Gymzaal

A

Minimale variant – voldoen aan zorgplicht gemeente om 

onderwijs en bewegingsonderwijs te huisvesten

School



Variant A2 Trefpunt - huisvesting onderwijs en bewegingsonderwijs

Gymzaal

Minimale variant – voldoen aan zorgplicht gemeente om 

onderwijs en bewegingsonderwijs te huisvesten

School
A



Variant B - onderwijs met behoud/renovatie sporthal voor 

binnensport-, welzijns- en cultuurdoeleinden op locatie Trefpunt

School

Gymzaal Gymzaal Gymzaal

Welzijn + 

cultuur

Commercie?

Inzichtelijk maken in de variant van renovatie en 

nieuwbouw



Variant C Flierderweg – zwembad, voetbal en tennis in combinatie 

met de locaties variant A of B

Zwembad Tennis

Voetbal



Variant D – oorspronkelijk plan TG

Locatie(s) nader te bepalen.



Maart 2019

• Ophalen reactie uit het dorp m.b.t. onderzoek varianten; 

• Uitwerken en vaststellen ruimteprogramma per variant;

• Uitvraag adviesbureau t.b.v. ondersteuning uitwerken businesscase 

per variant; 

April 2019

• Werkgroep definieert uitgangspunten beheer en exploitatie;

• Uitwerken businesscases per variant incl. locatie analyse. 

Mei 2019

• Bespreken en aanscherpen businesscases in werkgroep;

• Presenteren uitkomsten aan het dorp eind mei / begin juni.  

Vervolg aanpak en planning fase 1




