
 
Beste dorpsgenoten, 
  
In december 2021 gaven we u een laatste update gegeven over het haalbaarheidsonderzoek Hart van 
Gorssel. Het onderzoek is nu bijna af. We praten u even bij. 
 
Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?  
Het onderzoek richtte zich eerst op de vormgeving van het inhoudelijke programma en de 
samenwerking. In het eerste kwartaal van 2022 hebben de Vullerschool en het Trefpunt gekeken naar 
de invulling van het gebouw voor nu en  in de toekomst. In maart 2022 is na een selectieprocedure 
Partou als kinderopvangorganisatie aangehaakt. De beoogde toekomstige samenwerking heeft in april 
2022 tot een programma van eisen voor de huisvesting geleid. Denk daarbij onder andere aan 
vierkante meters, functionaliteit van ruimtes en duurzaamheid.  
 
Stedenbouwkundige inpassing  
In maart en april keken we ook naar de stedenbouwkundige inpassing van het programma op de 
mogelijke locaties van Trefpunt of Vullerschool. Vragen zoals: Zijn de gewenste vierkante meters 
inpasbaar? Is er voldoende buitenruimte? Zijn er voldoende parkeerplekken? Kunnen kinderen veilig 
naar school fietsen? Is het gebouw goed bereikbaar? passeerden de revue. Hiermee werden de 
plussen en minnen van de inpassing van het programma per locatie duidelijker.  
  
Uitwerking en afweging haalbaarheid 
Hiernaast keken we de afgelopen maanden naar de uitwerking van het beoogde eigendom, het 
beheer en het organisatiemodel. Belangrijk om Hart van Gorssel straks goed te laten functioneren. Op 
dit moment worden de kosten van verschillende opties uitgewerkt. Daarna kunnen college en raad 
een afweging maken omtrent de totale haalbaarheid van inhoud tot financiën.   
 
Wat vindt u? 
Daarvóór koppelen we de resultaten van het onderzoek graag terug aan u, als inwoners van Gorssel. 
We zijn namelijk erg benieuwd wat u van het resultaat vindt en hoe u aankijkt tegen de inpassing van 
huisvesting en buitenruimte op de locaties van Trefpunt en Vullerschool. Deze argumenten wegen 
mee in de keuze die college en raad uiteindelijk maken. Het streven is om nog voor de zomervakantie 
2022 de direct aanwonenden te informeren. Nadien worden er ook een aantal 
dorpsinformatieavonden georganiseerd. U hoort hierover de komende tijd nog meer van ons.    
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