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Op 6 februari 2020 werden aan het college van Kerkrentmeesters van de prot. gem. Gorssel-Epse de raportage gepresenteerd
van de werkgroep Gorsselse Accommodaties door Igor Grevers en Nico Meerburg.
Nico zette uiteen waarom hij namens de prot.gem. in de werkgroep zitting had genomen. Toentertijd waren de plannen tot
herinrichting van de kerkzaal tot multi-functionele ruimte nog in voorbereiding en waren de gebruiksmogelijkheden van de Brink
niet altijd even duidelijk bij het Gorsselse publiek.
In zowel de studie van Twijnstra en Gudde als in de huidige varianten zijn de cijfers en feiten van de kerk en de Brink verwerkt.
Igor presenteerde vervolgens de drie varianten van de werkgroep.
Daarop volgende een interessante en levendige discussie die vooral over de cijfers ging. Interessante gedachte die hieruit
voortkwam was het zoeken naar mogelijkheden om woningbouwprojecten te financieren vanuit lokaal aanwezige potentieel.
Tegen de tijd dat er conclusies getrokken moesten worden bleek dat een keuze voor variant 1 vanuit het oogpunt van de kerk het
meest voor de hand lag. De positie van de kerkelijke gebouwen wordt hierdoor verstevigd. Toch kiest het college van
Kerkrentmeesters voor variant 3 . Deze wordt gezien als een diepte investering voor het hele dorp, waarmee het dorp op de
lange termijn het meest is gebaat. Het ontstaan van nieuwe woningbouwlocaties geeft een boost aan het dorp. De kerk is er voor
het dorp. Derhalve is de kerk gebaat bij een florerende dorpsgemeenschap.
Aandacht wordt gevraagd voor de verplaatsing van de sportboulevard. Deze is voor Eefde en Gorssel aangelegd. Bij verplaatsing
worden de afstanden voor de Eefdese bevolking groter.
Gorssel, 12 februari 2020.
Nico Meerburg
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