
Informatieavond Gorsselse Accommodaties, ‘t Trefpunt 12 februari 2020 
 

Registratie vragen en antwoorden: 
 

1. Kunnen binnen variant 1 nog alle binnensportactiviteiten plaatsvinden?  
Nee, binnen variant komt alleen een gymzaal terug. De huidige sporthal (3 gymzaaldelen 
verdwijnt). 
 

2. Wat gebeurt er met het 3-hoekig stukje grond achter het Trefpunt? 
Op dit moment is het nog niet nodig, maar dit zal in een verdere uitwerking nader bekeken 
worden. 
 

3. Hoeveel banen heeft de tennisclub in de varianten? 
In geval van nieuwbouw en clustering van alle accommodaties  
 

4. Zijn er grondopbrengsten meegerekend? 
Er is een berekening met en een berekening zonder grondopbrengsten. 
 

5. Biedt het gezamenlijk uitbaten van een kantine voordelen? 
Nu zijn alle individuele opbrengsten opgeteld; in een later stadium zal een verdiepingsslag 
worden gemaakt. 
 

6. Wordt de Roskamweide in de toekomst ook benut voor gymactiviteiten? 
Nu is alleen het perceel van de Vullerschool bekeken; de optie van gebruik om de 
Roskamweide kan worden besproken in jet vervolgtraject. 
 

7. Hoe wordt de input gewaarborgd? 
Alle flipovervellen worden meegenomen en geanalyseerd; de uitkomsten worden in de 
werkgroep GA! besproken. Van de vragen en antwoorden (plenaire deel) vindt ook registratie 
plaats. 
 

8. Op welke plek komt variant 3? 
We hebben ons gericht op de inhoud en synergie van dit model; de locatie is buiten 
beschouwing gebleven. 
 

9. Hoe realistisch zijn de 3 varianten? 
Variant 1 is in principe realistisch, maar er zijn meerdere opties in beeld gebracht. Uiteindelijk 
hangt veel af van financiering. En ook van politieke besluitvorming. 
 

10. In het verleden is bedacht om de sportvoorzieningen voor zowel Gorssel als Eefde fysiek 
bereikbaar te houden, hoe wordt hier nu mee omgegaan? 
Dit gegeven is op zich niet als kader meegenomen, ook in Eefde zijn diverse 
sportvoorzieningen tegenwoordig, maar de samenwerking en synergievoordelen tussen 
kernen zal in een volgend stadium worden besproken. 
 

11. Worden Epse, Eefde en Joppe ook bij dit plan betrokken? 
Op dit moment niet, maar het valt in de toekomst niet uit te sluiten. 
 

12. Wordt de woonvisie ook betrokken? 
Ja op dit moment is parallel aan dit accommodatietraject een start gemaakt met de woonvisie; 
hiervoor zullen ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. 


