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Inleiding 
 

2012, toch wel een beetje een spannend jaar! 

Ook Ugchelen zou te maken krijgen met een “andere” overheid. 

Een gemeentebestuur dat meer de kennis zou benutten die bij de dorpsraad aanwezig wordt 

verondersteld als het om Ugchelense kwesties gaat; een overheid die het probleemoplossend 

vermogen van de Ugchelense gemeenschap beter zou gaan benutten. 

Maar ook een overheid die een bezuiniging aankondigt van 20% op de subsidie aan de 

dorpsraad, bezuinigt op onderhoud “groen en grijs (o.a. wegen, paden) ” en een groter beroep 

op de inwoners van Ugchelen doet om meer zelfwerkzaamheid om bestaande kwaliteiten te 

handhaven. 

Tja….Zo’n andere overheid dus.. Hoe werkt dat dan? 

Ugchelen heeft de uitdaging opgepakt door mee te werken aan een landelijk experiment dat 

de dorpsraad eigenlijk zelf in 2011 in gang heeft gezet: meer verantwoordelijkheid willen 

nemen voor zaken die Ugchelen aangaan.  

En wat mij betreft zal de opdracht voor de komende jaren ook zijn: het ontwikkelen en 

versterken van de “eigen-kracht-filosofie” in Ugchelen. 

 

2012, Ugchelen doet het! Samen! het voorlopige resultaat van dit experiment: inwoners van 

Ugchelen meer betrokken laten zijn en worden bij inrichting, onderhoud en beheer van de 

openbare ruimte; de ruimte die van ons allemaal is. 

Ik beschouw dit experiment, dat in 2013 afloopt, als een van de successen van het afgelopen 

jaar. Elders in dit jaarverslag wordt dit uitgebreid besproken. 

Ik geef toe dat naast enthousiasme ook teleurstellende ervaringen zijn op te tekenen, maar 

daar leer je dan ook weer van. Daarvoor was het ook een experiment. 

Maar dat het veel geprezen veronderstelde gemeenschapsgevoel in Ugchelen sterk ontwikkeld 

is……nou, dat valt soms een beetje tegen. 

Op deze plaats wil ik alle personen bedanken die hebben geholpen dit waardevolle experiment 

te starten en te laten slagen. Hulde! 

 

Maar behalve in de fysieke sfeer ( het groen, de verharding en het water), was er ook op 

andere fronten werk aan de winkel. Ugchelen is geen eiland waaraan maatschappelijke 

ontwikkelingen voorbij gaan. 

Zo zal de vergrijzing in Ugchelen de komende jaren sterk voelbaar worden. 

De dorpsraad heeft in 2012 (de kwaliteit van ) het WoonServiceGebied Ugchelen permanent 

op de agenda gezet; de zorg voor de oudere of hulpbehoevende medemens zal een belangrijke 

plaats in gaan nemen en van invloed zijn op de volkshuisvesting en (de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van) het voorzieningenniveau in Ugchelen. 

Aandacht voor zorg hoeft niet alleen maar zorgelijk te zijn. 

De dorpsraad was en is blij met de contacten die met het Leger des Heils, vestiging Caesarea 

aan de Hoenderloseweg, zijn gelegd en die in 2013 verder zullen worden geïntensiveerd. 

De (soms tijdelijke) bewoners van deze instelling zijn inwoners van Ugchelen . De directie 

van het Leger des Heils heeft te kennen gegeven hun bewoners waar nodig en mogelijk in te 

willen zetten voor activiteiten of evenementen ten bate van Ugchelen. 

In dit kader is het ook vermeldenswaard dat er in 2013 gesprekken zijn gepland met de Atlant-

zorggroep en de JP van den Bentstichting over de mogelijkheid en wenselijkheid van het 

bouwen van zorgwoningen in Ugchelen. 
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2012; natuurlijk heeft de dorpsraad ook teleurstellende ervaringen gekend. 

Met name de stagnatie die is opgetreden in de planontwikkeling voor het winkelcentrum 

Ugchelen Plaza stemt treurig. Het particulier initiatief lijkt onvoldoende kracht te kunnen 

ontwikkelen om een kwaliteitssprong mogelijk te maken. 

De weliswaar aangekondigde maar nu daadwerkelijke sluiting van de openbare bibliotheek  / 

CODA moet als een cultureel verlies worden beschouwd. De bibliotheek voor de jeugd is 

ondergebracht bij de basisschool De Bouwhof. Maar als elk nadeel zijn voordeel lijkt te 

hebben: de opening van een bescheiden volwassenen bibliotheek in verenigingsgebouw 

Ugchelens Belang brengt hier de gewenste multifunctionaliteit op gang. 

Dat er niet een volwaardig multifunctioneel centrum kan worden gerealiseerd was en is een 

gemiste kans voor Ugchelen:  “tussen droom en daad staan………”. 

 

En tenslotte. 

Ook in 2012  kon de dorpsraad ondersteuning bieden aan verenigingen en organisaties die elk 

op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan het gevoel van welbevinden van inwoners van het 

Ugchelen; dorp in de stad. 

Aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft ook het bestuur van de dorpsraad in 2012 

opnieuw zijn bijdrage naar beste kunnen geleverd. We waren op vele fronten actief; we 

hebben op vele bijeenkomsten onze stem en onze mening (mogen) laten horen. 

Het bestuur is er ook van overtuigd, dat de opvatting van de dorpsraad er toe doet! 

Ik hoop dat het voorliggende jaarverslag u daarvan mag overtuigen. 

 

Namens het bestuur, 

Harry Vos, voorzitter dorpsraad. 
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Organisatie, bestuur en commissies  
 

Harry Vos was in 2012 voorzitter van de dorpsraad, Bert Veeneman de penningmeester, 

Wilma Pothoven de secretaris en André van den Heuvel, Arie van Diemen en Jan Roders 

waren algemeen bestuurslid.  

Mirjam de Vries notuleert de bestuursvergaderingen en er werd 10x vergaderd. 

 

De jaarvergadering werd 24 april gehouden. Arie en Harry zijn daar herbenoemd tot 

bestuurslid. Tijdens deze vergadering liet Staatsbosbeheer haar plannen zien voor het nieuwe 

Veluwetransferium op het Leesten. Daar zou najaar 2012 mee begonnen worden, maar dat is 

een jaar uitgesteld. 

 

Eind 2012 had de vereniging dorpsraad Ugchelen 622 leden, nagenoeg gelijk aan 2011.  

 

De dorpsraad gebruikt onder andere het huis-aan-huis blad De Bron om haar informatie bij de 

bewoners te brengen. De website Ugchelen.nu die samen met Ugchelens Belang en Ugchelen 

Plaza is ontworpen is in augustus in gebruik genomen. De site is vooral bedoeld voor nieuws 

uit Ugchelen. Op de eigen website van de dorpsraad, dorpsraadugchelen.nl is achtergrond 

informatie te vinden. 

 

Het Twitter-account @DRUgchelen wordt nauwelijks gebruikt, de buurtvertegenwoordigers 

hebben een eigen account geopend @BVT_DRUgchelen. Harry Jansen stuurt daarmee vele 

tweets uit. 

 

De Welkomstportalen die aan vier invalswegen staan worden goed gebruikt. Jan Visser is de 

coördinator. De borden worden correct gemaakt en stipt opgehangen. Een mooie blikvanger 

bij de entrees van Ugchelen! 

 

 

Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door onderstaande Commissies: 

- Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  

- Commissie Dorpsprijs 

- Commissie Water en Milieu  

- Commissie Groen, Welzijn en Speelvelden  

- Commissie Buurtvertegenwoordiging 

 

Elke commissie doet verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar.  
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Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 
 

Samenstelling Commissie 

Leden van de commissie zijn:  

André van den Heuvel, Wim Lubbers, Marco Wigbers, Jan Roders en Harry Vos. 

De commissie is dit jaar nauwelijks bij elkaar geweest. Een telefonische consultatie was in 

bijna alle gevallen voldoende. 

Onderstaande lijst, in willekeurige volgorde, met toelichting maakt duidelijk waarom. 

 

Parkeerproblematiek rond Gelre-ziekenhuis. 

Ook dit jaar wist de gemeente geen oplossing te vinden voor de parkeeroverlast in de 

Kruisvoorde en omgeving. 

De dorpsraad heeft halverwege 2012 verdere contacten met de gemeente opgeschort, onder 

andere de medewerking van een nieuw bestemmingsplan voor het Gelre-ziekenhuis. 

Eind 2012 kreeg dorpsraad te horen dat het college een nieuw beleid op aanpak 

parkeerproblemen had geformuleerd en dat begin 2013 het overleg tussen dorpsraad, 

bewoners en gemeente kan worden hervat. 

(naschrift maart 2013: overleg parkeeroverlast Kruisvoorde weer gestart) 

 

“Bosje van Norel”, Ugchelsegrensweg / Ugchelseweg. 

In tegenstelling tot uitgesproken verwachtingen is deze planvorming sterk vertraagd door 

obstakels bij de noodzakelijke grondverwerving. Gronden van particulieren zijn nodig om de 

beken / sprengen te herstellen en de inrichting van de bos-en parkstrook mogelijk te maken. 

Wel is de dorpsraad het inrichtingsplan getoond, klaar om uitgevoerd te worden. 

Met dit plan kan de dorpsraad van harte instemmen. 

Start uitvoering is nu gericht op voorjaar 2014. 

Zolang niet met deze werkzaamheden wordt gestart acht de dorpsraad het onwenselijk om het 

hekwerk langs Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg te verwijderen. 

(naschrift maart 2013: geen aanvullingen) 

 

Winkelcentrum Ugchelen Plaza 

De dorpsraad heeft, ondanks geleverde inspanningen, helaas moeten constateren dat de 

planontwikkeling is stil gevallen. 

De huidige economische omstandigheden werken tegen en als gevolg daarvan heeft ook de 

gemeente fors geschrapt in het volkshuisvestelijke programma voor Ugchelen.  

(naschrift maart 2013: het opknappen van de openbare ruimte bij de winkels aan de 

Molecatenlaan is onderdeel van Ugchelen doet het! Samen! experiment) 

 

“Medisch Plein” 

Burgemeester en wethouders hebben een ontwikkelaar tijd en ruimte geboden om te 

onderzoeken of een gezondheidscentrum op het terrein van de obs De Steenbeek mogelijk is. 

Een besluit overigens waarmee de dorpsraad het niet eens is; deze opvatting is ook aan de 

wethouder(s) doorgegeven. 

Eind 2012 is van een mogelijke ontwikkeling (nog) niets vernomen. 

 

“Terrein Altena”, Hoenderloseweg 145. 

De gemeente heeft voor dit terrein, grenzend aan de Hamermolen een 

ontwerpbestemmingsplan opgesteld.  

De dorpsraad heeft hierop een zienswijze ingediend waarin bezwaar wordt gemaakt  

 tegen de vernieuwbouw tot woning van het voormalig wasserijgebouwtje,  
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 tegen het ontbreken van voldoende waarborgen voor het behoud van de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden en  

 tegen het niet opnemen van een wandelpad in aansluiting op de wandelroute langs de 

Koppelsprengen richting Ugchelen. 

(naschrift maart 2013: De gemeente heeft de zienswijze nog niet beantwoord.) 

 

Bedrijfsterrein Brouwersmolen 

De gemeente heeft een wettelijk voorgeschreven bestemmingsplanherziening voor dit 

bedrijfsterrein in procedure gebracht; een “beheersplan”. 

Bij Ugchelen hoort het deel ten zuiden / oosten van Laan van Westenenk en de Laan van 

Spitsbergen. Het plan gaf de dorpsraad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Skaeve Huse. 

Het Leger des Heils, vestiging Caesarea aan de Hoenderloseweg, is voornemens 3-5 speciale 

woningen te bouwen voor moeilijke cliënten van deze zorgverlener. 

Nadat de dorpsraad uitvoerig was in- en voorgelicht over type woning en toekomstige 

bewoners heeft de dorpsraad zich akkoord verklaard met de beoogde bouw van deze zo 

genoemde wooncontainers “De Skaeve Huse”. 

Helaas is de communicatie met aangrenzende bewoners niet optimaal verlopen zodat nu de 

voortgang enigszins stokt. 

Niettemin hoopt de dorpsraad dat het plan doorgaat. 

(naschrift maart 2013: nog geen bericht over de afhandeling van ingediende zienswijzes ) 

 

JP van den Bentstichting. 

Het woongebouw “de Schakel” , eigendom van deze stichting, aan de Ugchelsegrensweg is 

gesloopt met de bedoeling om hier nieuwe, eigentijdse woningen te bouwen voor dezelfde 

doelgroep als voorheen: zelfstandig wonen voor verstandelijk gehandicapten. 

De dorpsraad is in een overleg uitvoerig geïnformeerd over het bouwplan. 

Passend binnen het geldende bestemmingsplan worden 14 appartementen gebouwd voor 14 

bewoners. 

Helaas lieten de meeste uitgenodigde omwonenden het afweten tijdens deze planpresentatie. 

 

“Het Groene Hart”, Methusalemlaan 59 

Geconstateerd kan worden dat de toegezegde, maar door de dorpsraad betwijfelde, 

voorspoedige start van dit bouwplan (ongeveer 31 woningen) in 2012 niet van de grond is 

gekomen. 

Luchthartig optimisme, grondeigendomsperikelen en daarmee problemen met individuele 

omwonenden maar ook de economische crisis kunnen als oorzaken van deze vertraging 

worden aangemerkt. 

(naschrift maart 2013: het bouwrijp maken van het terrein is gestart) 

 

Diversen 

Sluipverkeer in de Brouwersmolenweg veroorzaakten daar gevaarlijke situaties. Metingen 

door de gemeenten bevestigden het beeld. Er kon gelukkig een verkeersdrempel worden 

aangelegd waardoor de snelheid terug kan worden gedrongen 

Bij de bushalte aan de Molecatenlaan bij het Gelre Ziekenhuis werd een fietsbeugel geplaatst 

om fietsen van daar opstappende buspassagiers netjes te kunnen plaatsen. 

Er zijn 25 paaltjes verwijderd uit de diverse fietspaden in overleg met de dorpsraad. De 

gemeente ging daarmee in op het verzoek van de Fietsersbond.  
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SEV Experiment – Ugchelen doet het! Samen!  
 

Nieuw beleid van de gemeente Apeldoorn is er op gericht om burgers meer bij inrichting, 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte te betrekken. De dorpsraad heeft al in 2011 

aangegeven het initiatief te willen nemen dit voorgestane beleid inhoud te geven. Echter de 

dorpsraad heeft geen pasklare aanpak voor de invulling ervan en wil daarom graag in een 

experimentele omgeving ervaring opdoen met burgerparticipatie in de openbare ruimte. 

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) biedt de mogelijkheid tot 

experimenteren. De dorpsraad maakt gebruik van deze mogelijkheid. 

Er is een stuurgroep SEV benoemd. Johan van Veen was de voorzitter, deelnemers waren 

Harry Vos, Arie van Diemen en Wilma Pothoven. Er is een reglement voor deelname aan de 

projecten opgesteld en er zijn afspraken gemaakt rond de verantwoording over de financiën. 

 

Bij de start van het experiment in februari 2012 heeft de stuurgroep een overleg georganiseerd 

waar alle inwoners van Ugchelen voor waren uitgenodigd om mee te denken over mogelijke 

projecten.  

Het overleg leidde tot de volgende projecten: 

 

Verwijderen Zwerfvuil  Trekker Jan Visser, contactpersoon dorpsraad Arie van Diemen 

Dit project gaat over het tweemaal per jaar verwijderen van zwerfvuil langs de invalswegen 

van Ugchelen. Dit heeft de laatste zaterdag van maart en september plaats gevonden. 

Resultaat ruim 55 zakken met zwerfvuil. Het project gaat in 2013 ook uitgevoerd worden. 

 

De zon in De Wierse Trekker Casper van Beek, contactpersoon dorpsraad Arie van Diemen 

Dit project betreft de bewoners van de straat De Wierse. Zij willen meer zon in hun tuin 

hebben, door bomen die langs de beek de Winkewijert aan de zuidzijde van de tuinen staan te 

rooien of in te korten. Na onderhandelingen tussen de bewoners en de wijkbeheerder kon eind 

van het jaar begonnen worden met de aanpassingen. Het werk loopt door in 2013. 

 

De Beektuin Trekkers Joke van Veen en Kees Kommer contactpersoon dorpsraad Wilma 

Pothoven 

In het project Beektuin (voorheen Heemtuin – tussen de school de Steenbeek en de beek de 

Schoolbeek) gaat het om het verder inrichten van de tuin, gericht op avontuurlijk spelen, maar 

ook op broedplaatsen voor de ijsvogel. Het wijkteam en een groep vrijwilligers werken hier 

nauw samen. Het project wordt in 2013 voortgezet. 

 

Grindberm Klein Hattem Trekker Peter Tutein, contactpersoon dorpsraad Harry Vos 

Het project betreft het onderhoud van de grindbermen door de aanwonenden van Klein 

Hattem.  

Dit project is gestopt omdat te weinig aanwonenden interesse toonden voor het project. 

 

In een latere fase van het experiment zijn nog twee projecten gestart, dit zijn: 

 

Rozenbottelstruiken aan de Molecatenlaan Trekker Leni Visser, contactpersoon Dorpsraad 

Wilma Pothoven 

De aanwonenden van de Molecatenlaan nemen zelf een deel van het dure onderhoud van de 

rozenbottelstruiken in de bermen voor hun rekening. Dit gaat pas voorjaar 2013 spelen. 
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Opknappen winkelgebied Molecatenlaan Trekker: Pedro van den Heuvel, contactpersoon 

Dorpsraad Harry Vos 

De winkeliers en grondeigenaren hebben het initiatief genomen zelf het winkelgebied aan de 

Molecatenlaan met beperkte middelen op te knappen. Er zijn plannen gemaakt maar het 

project loopt verder in 2013. 

 

Met nieuwsbrieven, via de websites en met artikelen in de Bron zijn de inwoners van 

Ugchelen op de hoogte gehouden van het verloop van de projecten. 

Tijdens de werkzaamheden droegen de deelnemers de speciale veiligheidshesjes met het logo 

van Ugchelen doet het! Samen! 
 

 

 

Commissie Dorpsprijs 
 

Ook dit jaar is het in het voortraject weer gelukt geheim te houden wie de Dorpsprijs 2012 

krijgt. Dat is een vereiste, het staat duidelijk in het reglement. En net als elk ander jaar is de 

spanning voelbaar als tijdens de nieuwjaarsreceptie het moment nadert dat bekend gemaakt 

gaat worden wie dit keer het beeldje van de papierschepper mag ontvangen uit handen van de 

voorzitter van de Dorpsraad. Wie hebben de Ugchelenaren voorgedragen en op wie heeft de 

commissie haar keus laten vallen? Wie zijn de dieselmotoren van Ugchelen?  

Na het doornemen van zijn kwaliteiten kwam  de commissie tot het oordeel dat  

Bert Veeneman de dorpsprijs 2012 moest worden toegekend. De commissie omschrijft zijn 

kwaliteiten als volgt: 

 ‘Gedurende een lange reeks van jaren heeft hij zich belangeloos ingezet voor 

Ugchelen en zijn bewoners. Decennia was hij het financiële hart van Ugchelens Belang en de 

Dorpsraad Ugchelen, alsmede aan de daaraan gelieerde activiteiten zoals het Zomerfeest. 

Door mensen als hij was de vereniging UB in staat het 100-jarig bestaan te bereiken. 

 Hij is bescheiden en goedlachs, een kracht op wie nooit vergeefs een beroep wordt 

gedaan. Een stimulator die bovendien de ander in zijn waarde laat.’ 

 

Met het aanreiken van het beeldje heeft Ugchelen opnieuw een man beloond die veel voor het 

dorp heeft betekend. Zijn portret krijgt een plaatsje in de rij Ugchelense kei’n, de fotogalerij 

in de grote zaal van gebouw UB.  

 

Samenstelling Commissie 

Conja van den Heuvel, Wilma van Wijk, Lex Quartel en Peter Otterloo kwamen samen onder 

de leiding van Kees Kommer, 
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Commissie Groen, Welzijn en Speelvelden 
 

Samenstelling Commissie 

De commissie bestond uit Wilma Pothoven, Johan Belonje, Marc van Scherpenzeel en Arie 

van Diemen.  

 

Speelvelden 

De resultaten uit de enquête uit 2011 hebben in 2012 nog een klein gevolg gekend.  

Een speelveldje aan de Doddendaal is gerealiseerd en er is een nieuwe bestemming gevonden 

voor de speeltoestellen die moesten wijken voor Het Groene Hart aan de Methusalemlaan. 

Bij de speelvelden aan de Tonissenlaan en De Wierse is een bankje geplaatst. 

 

Groen 

Er is overleg geweest over het vervangen van het groen aan de G.P. Duuringlaan. 

De projecten de Beektuin, de zon in De Wierse en de Rozenbottelstruiken in het SEV 

experiment hebben de nodige aandacht gevraagd van de commissie. 

 

Bomen 

Er is een eerste opzet gemaakt voor een wandeling langs de beek de Schoolbeek voor 

basisschoolleerlingen groep 7. Het accent ligt op de bomen langs de route. Verder werden 

ideeën uitgewerkt om te komen tot een bomennominatie: wat zijn mooie en belangrijke 

bomen in Ugchelen? De plannen worden in 2013 verder uitgewerkt. 

  

Jongeren 

Er is nog geen eigen honk in Ugchelen voor de jongeren. De jongerenbus stond twee maal per 

week achter gebouw UB en is een fijne oplossing, maar de bus wordt vanaf juli 2013 weg 

bezuinigd. Een vervolg is dan heel onduidelijk.  

De dorpsraad heeft serieus naar een plek gezocht. Een eigenaar van een loods gaf aan dat 

jongeren die wel mochten gebruiken, maar “zodra een koper is, moeten ze eruit”. Dat haalt de 

motivatie om iets aan de plek op te knappen wel onderuit. De jongeren zijn en blijven 

teleurgesteld. Ze willen heel graag een eigen accommodatie waar ze zich veilig kunnen 

voelen en ingericht naar hun smaak en behoeften 
 

Woonservicegebied Ugchelen 

De dorpsraad participeert al enige jaren in de stuurgroep die het Woonservicegebied (WSG) 

Ugchelen inhoud geeft. Carla van der Valk, locatiemanager van de Sprengenhof had in 2012 

de leiding. Samen met een medewerkster van Wisselwerk zijn werkzaamheden uitgewerkt.  

Activiteiten van Soos 55+ (onderdeel van vereniging Ugchelens Belang), van de Diaconie van 

de Bronkerk, van Rumah Saya en Sprengenhof zijn op elkaar afgestemd en uitgevoerd. 

Op 23 oktober is er door de dorpsraad een informatieavond voor de bewoners georganiseerd 

waar de onderwerpen wonen, zorg en welzijn binnen het WSG Ugchelen zijn besproken. De 

grote opkomst gaf aan dat er behoefte is aan informatie over wat wel en niet mogelijk is. 

Immers, de voortdurende bezuinigingen hebben op heel veel vlakken invloed. 

Door reorganisatie bij de Atlant Zorggroep heeft Carla van der Valk eind 2012 de 

Sprengenhof verlaten. In 2013 zal besloten worden hoe de stuurgroep WSG Ugchelen 

organisatorisch verder gaat. 
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Commissie Buurtvertegenwoordiging 
 

Harry Jansen is voorzitter van de buurtvertegenwoordigers (BVT-ers), Arie van Diemen is de 

contactpersoon vanuit de DR en Mirjam de Vries verzorgt de notulen. 

Er zijn nog steeds twee buurten waar geen buurtvertegenwoordiger voor is. Diverse pogingen 

om de vacatures in te vullen zijn mislukt. Voor het bestuur een zorgelijke ontwikkeling. 

 

De BVT-ers zijn 7 keer bij elkaar geweest om te vergaderen.  

Er worden ervaringen uitgewisseld en signalen uit de buurt besproken. Arie van Diemen is 

vanuit de dorpsraad elke keer aanwezig zodat de onderlinge communicatie kort en direct is. 

De BVT-ers ontvangen de verslagen van de dorpsraad en dat geldt omgekeerd ook. 

 

De wijkagent Petra van Doorn heeft kennis gemaakt met de BVT-ers en ze is daarna met een 

paar BVT-ers door de eigen buurt gelopen waarbij met name op eventuele onveilige situaties 

werd gewezen. 

 

Marc van Scherpenzeel (Commissie GWS) heeft zijn ideeën over de bomenschouw en 

bomenwandeling in een vergadering uitgelegd. Hij hoopt dat de BVT-ers hier straks aan 

willen meewerken. 

 

De Commissie BVT bestond 12 ½ jaar en daar is tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst 

met alle commissies van de dorpsraad aandacht aan besteed. 

 

Lijst buurtvertegenwoordigers met werkgebied 

 

Ingrid Haaksma, Voorhoevestraat 6, 7339 AT, t 8444609,  i.haaksma@zonnet.nl 

Angerenstein, Bogaardslaan, Hulkestein, Jan van Houtumlaan, Karhulstraat, 

Loevestein, Onstein, Puttenstein, Rhienderstein, Richtersweg, Salentein en 

Voorhoevestraat 

 

Floortje van der Heijden, Marten Orgeslaan 30, 7339 HS, t 5422814, floortje@tresling.nl 

Bazemolenweg, Bouwhofweg, Den Bramel, De Parkelaar, Derk Kamphuisweg, De 

Wierse, Klein Hattem, Markendoel, Marten Orgeslaan, Methusalemlaan, Middachten, 

Nijenbeek en Ugchelseweg van Laan van Westenenk tot Molecatenlaan. 

 

Harry Jansen, Vanenburg 10, 7339 DN, t 5333187,   harry7339@live.nl  

Batenburg, Bonenburg, De Cloese, Doornenburg, Essenburg, Hoenderloseweg, 

Kinkelenburg, Slangenburg, Vanenburg en Wyenburg 

 

Henk Westhof, Winnemolenlaan 13, 7339 CE, t 5334109,    henk.westhof@planet.nl 

G.P. Duuringlaan, Koudhoornlaan, Merrijken Aertslaan, Roojan, Tonissenlaan, Wijer 

en Winnemolenlaan 

 

Kobus Rouwenhorst, Steenbeek 43, 7339 EW, t 5333955,  kobusr@hotmail.com 

Altena, Brouwersmolenweg, De Oude Klarenbeek, Het Willemsbos, Hoog Buurloseweg, 

Kleine Veldekster, Mettaweg, Steenbeek, Van Heeckerensweg, Veldekster en Wouter 

Berendsweg  

mailto:i.haaksma@zonnet.nl
mailto:floortje@tresling.nl
mailto:harry7339@live.nl
mailto:hj.westhof@planet.nl
mailto:kobusr@hotmail.com
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Erica Mulder, Klingelbeek 17, 7339 LA, t 3670766,  e.mulderoosterbeek@upcmail.nl   

Albert Schweitzerlaan, Anna Reynvaanlaan, Doddendaal, Grunsvoort, Harsselo, 

Hoekelum, Klingelbeek, Kruisvoorde, Molencatenlaan, Vosbergen en Zuster 

Meyboomlaan 

Vacature:  

Dokter Piekemalaan, Evert Roelofsenlaan, Schoolbeek, Ugchelsegrensweg, 

Ugchelseweg van Molencatenlaan tot G.P. Duuringlaan en Zuster Klijnstralaan 

Vacature:  

Casimirlaan, Engelanderholt, Keienbergweg, Otterloseweg, Prinsenberg, Van 

Golsteinlaan en Wezenweg 

 

 

Commissie Water en Milieu 
 

Schoonmaken van sprengen 

De Stichting Vrienden van de Hamermolen maakt elk jaar de Koppelsprengen schoon. 

Herman Geurts en Coby Kuipers zitten zowel in de Stichting Vrienden van de Hamermolen 

als in de Commissie Water van de dorpsraad. De Commissie heeft de Geurtssprengen erbij 

geadopteerd. De Commissie doet de oproep voor de vrijwilligers, regelen de 

schoonmaakochtend en de dorpsraad betaalt de koffie en “het broodje” 

 

“Je school kan de boom in” 

Dit project wordt al vanaf 2008 gegeven aan de leerlingen van groep zeven van de vier 

Ugchelse basisscholen. De opzet is om de leerlingen bewust in contact te laten komen met de 

natuur en cultuur in hun eigen omgeving. De Ugchelse beken en sprengen en de watermolens 

zijn hiervoor uitermate geschikt. 

Er is in de klas een les over cultuur en natuur. Er is een excursie langs de Koppelsprengen en 

Winkewijert met als eindpunt de Hamermolen of de Bouwhofmolen. Er is ook een 

fotospeurtocht bij de molens. 

Bij dit project hoort ook het schoonmaken van de beek en snoeiwerk aan bomen en struiken. 

Deze werkzaamheden werden begeleid door het Waterschap Veluwe en het wijkteam ZW van 

de gemeente Apeldoorn. De laatste les is buiten en gaat over de flora en fauna in en om de 

sprengen en beken. 

Door de bezuinigingen van de gemeente is het de vraag of het project in de toekomst 

gefinancierd kan worden. Iedereen is het erover eens dat deze vorm van educatie erg 

belangrijk is voor de kinderen in Ugchelen. Het is een geweldige belevenis om te ontdekken 

in wat voor een mooie en bijzondere omgeving zij wonen. 

De dorpsraad maakt zich sterk om voortzetting van het project te waarborgen. 

(naschrift maart 2013: en dat lijkt te lukken) 

 

Open Monumentendag 

Op Open Monumentendag hebben Herman Geurts en Coby Kuipers een rondleiding gegeven 

bij de Veldekster. De titel was: “Ach was ik maar een monument” Hiermee wilden zij de 

aandacht vestigen op de oude wasserij met woning die door verwaarlozing en overwoekering 

uit het landschap dreigt te verdwijnen. Het zou een cultuurhistorisch monument moeten zijn 

maar helaas is dit niet het geval. Omdat het geen bescherming geniet en er door de crisis niet 

gebouwd wordt is het de vraag of dit gebouw in de toekomst nog te redden is. 

mailto:e.mulderoosterbeek@upcmail.nl
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Molenstichting 

De dorpsraad probeert al een aantal jaren om een Molenstichting op te richten die het 

onderhoud en behoud van de Ugchelse Watermolens gaat regelen. Bij de Hamermolen en 

Winnemolen is duidelijk wie de eigenaar is van het rad en bijbehorende watergoten. Bij de 

Bouwhofmolen is er nog onduidelijkheid; dit wordt uitgezocht. 

 

Eendrachtspreng 

Commissieleden hebben de klankbordgroep vergadering bijgewoond van het project 

Eendrachtspreng-Zuid. 

Zie verder bij “Bosje van Norel” bij de Commissie RO-MOB. 

 

Samenstelling Commissie 

Herman Geurts is voorzitter, Wim Kers, Fred Schaart en Coby Kuipers zijn de overige leden. 

 

Johan van Veen nam de milieu zaken (bodem- en grondwaterverontreiniging) voor zijn 

rekening. 

 

Milieu - algemeen 

Ugchelen heeft, onder meer vanwege haar industriële verleden, een aantal gevallen van 

bodemverontreiniging. Het gaat hierbij vooral om verontreiniging als gevolg van het storten 

van afval, wasserij activiteiten en garages.  

Stortplaatsen kunnen allerlei afval bevatten. Wasserijen gebruiken oplosmiddelen bij het 

chemisch reinigen van kleding. Dit zijn met name chloorhoudende stoffen bekend onder de 

namen Tri en Per. Door ongelukken, lekkages en een onjuiste afvalbehandeling zijn deze 

stoffen in de bodem gekomen. 

Bij garages zijn de verontreinigen meestal olie en aromaten, de laatste zijn vooral afkomstig 

van het tectyleren van auto’s dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw veelvuldig werd 

toegepast.  

Alle nu bekende locaties hebben de aandacht van de gemeente Apeldoorn en provincie 

Gelderland. Ook in 2012 is er nagenoeg geen voortgang geboekt in de aanpak van de diverse 

verontreinigingen.  

Eind 2012 is de stand van zaken op de verschillende locaties als volgt: 

 

Stortplaatsen Zr Meyboomlaan en Richtersweg 

Zoals eerder bekend was, vertegenwoordigen de stortplaatsen Zr. Meyboomlaan en 

Richtersweg geen onaanvaardbare risico’s. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig of een 

doorlopende controle om lekkage van stoffen naar het grondwater te traceren. De stortplaatsen 

worden pas gesaneerd als er een wijziging in het gebruik van de grond komt, bijvoorbeeld 

woningbouw. 

 

Hoenderloseweg 145a (voormalig wasserij Altena) 

In het verleden is er een chemische wasserij geweest op de locatie Altena aan de 

Hoenderloseweg (naast de Hamermolen). Er is Tri en Per in de bodem gekomen en het 

grondwater dat door de verontreinigingbron stroomt sleept deze stoffen mee. Daardoor is er 

sprake van een bron- en een (grondwater)pluim verontreiniging.  

Volgens toezegging van de gemeente vindt de sanering van de bron eind 2013 plaats. De 

sanering valt samen met de bouwactiviteiten op het terrein. De sanering van de pluim is 

ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen. (Zie hieronder) 
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Ugchelseweg 78 (voormalige Breudstedt) 

De locatie, waar ooit het bedrijf Breustedt was gevestigd, is verontreinigd met Tri en Per. Net 

als bij de Hoenderloseweg 145a is hier sprake van een bron- en een (grondwater) pluim 

verontreiniging. Volgens toezegging van de gemeente vindt de sanering van de bron eind 

2013 plaats. Er is een saneringsplan op hoofdlijnen dat verder ingevuld wordt op basis van 

voorstellen van aannemers die de sanering willen uitvoeren. Na de sanering zal de gemeente 

twee kavels uitgeven voor woningbouw. De sanering van de pluim is ook ondergebracht in 

het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen. (Zie hieronder) 

 

Methusalemlaan 59 (voormalig garage Van Kampen) 

Op deze locatie is de bodem vervuild door garageactiviteiten. Hier gaat het om vervuilde 

grond en grondwater. De grond is in 2012 gesaneerd. Het grondwater wordt gereinigd doordat 

het water door een bioscherm stroomt waarin de verontreinigingen biologisch worden 

afgebroken.  

 

Ugchelseweg 219 (voormalig wasserij de Spreng /Rentex/Texoclean) 

Op deze locatie is het grondwater met name verontreinigd met Per. De provincie Gelderland 

heeft in haar beschikking van 19 mei 2010 vastgesteld dat het een urgent geval van ernstige 

bodemverontreiniging betreft. Er zal nader onderzoek worden uitgevoerd.  

 

Ugchelseweg 201 (de Witte) 

Op deze locatie is er sprake van restvervuiling van minerale olie en vluchtige aromaten in de 

grond en het grondwater bij de pompen. In 2000 is de locatie gesaneerd en is onder het 

pompeiland een in-situ saneringssysteem aangelegd voor het verder saneren van de 

restvervuiling. De provincie Gelderland bepaalt, in overleg met de eigenaar, de tijdsduur van 

de in-situ sanering.  

 

Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen 

Het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen is gestart in 2006. Het is een project 

waarbij het waterschap Veluwe, het bedrijf “AFP Holland”, het bedrijf “Owens Corning”, de 

provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn samenwerken. Het plan omvat het 

oppompen van vervuild grondwater dat vervolgens wordt gebruikt als koelwater en tegelijk 

wordt gereinigd bij de bedrijven, waarna het schone water als voeding van de 

Eendrachtsspreng zal functioneren. De Waterwetvergunning en het besluit Wet 

Bodembescherming op het Gebiedsgericht Beheer plan Ugchelen zijn verleend. Zodra de 

overeenkomst tussen de gemeente en AFP is getekend (naar verwachting in 2013) is wordt het 

project gerealiseerd.  
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Dorpsmeldpunt 
 

Op 4 september heeft Henk Kruiswijk afscheid genomen als vaste gastheer op het 

Dorpsmeldpunt. Omdat er geen opvolger werd gevonden nam het bestuur het over in de 

laatste maanden van het jaar. Voorafgaand aan een bestuursvergadering was het meldpunt een 

half uur open. 

Gelukkig bleef het spreekuur van de wijkagent wel elke week open. 

Petra van Doorn was hiervoor als wijkagent verantwoordelijk. Zie haar rapportage hieronder. 

Vanaf 1 januari 2013 is het dorpsmeldpunt weer elke dinsdag open van 19.00 uur tot 19.30 

uur. De buurtvertegenwoordigers en het bestuur verdelen samen het gastheerschap. 

Om dit soepel te laten verlopen zijn de procedures die gelden voor het dorpsmeldpunt 

aangepast aan de nieuwe situatie.  

Het bestuur is best trots op het feit dat bewoners elke week op het dorpsmeldpunt hun ideeën, 

wensen of kritiek persoonlijk kunnen indienen.  

 

Het bestuur heeft zich in 2012 met 24 meldingen bezig gehouden als volgt verdeeld: 

 

07 – Borden, bankjes en aankleding openbare ruimte (plaatsen en verplaatsen)  

06 – Veiligheid op straat, onveilige situaties door verkeer 

04 – bomen wel/niet kappen, (gebrek aan) onderhoud groen 

03 – parkeeroverlast / invalidenparkeerplaats 

02 – inrichting en aanleg speelvelden 

02 – water vervuiling, geluidsoverlast 

 

 

 

Wijkagent 
 

In 2012 kwamen er 463 meldingen binnen bij de politie waar Ugchelen bij betrokken was. 

Alle meldingen worden genoteerd maar zijn ook vaak niet voor de politie. Die worden 

doorgezet naar andere instanties, zoals de gemeente, hulpverlening en buurtbemiddeling.  

Ook interne opdrachten van de politie zelf worden als melding opgenomen. Er zijn 

bijvoorbeeld 50 controles op wapenvergunningen geweest. 

Ook zijn bij de cijfers verkeerongevallen opgenomen. Zoals bekend, komt bij 

verkeersongevallen met alleen materiële schade de politie nagenoeg niet meer ter plaatse. 

Er waren de nodige woninginbraken en auto-inbraken (oa ook bij de Cantharel) en er zijn 

repressieve en preventieve acties gehouden om criminaliteit terug te dringen.  

Daarbij hebben we wel de hulp van de bewoners uit Ugchelen ook in 2013 zeker nodig! 

Een aantal bewoners uit Ugchelen weet de wijkagent inmiddels ook via Twitter of via e-mail 

te vinden.  

 

Petra van Doorn, wijkagent voor Ugchelen, Radio Kootwijk en Hoenderloo 

 

E-mail: (petra.van.doorn@no-gelderland.politie.nl)   

Twitter: @Polhurk 

mailto:petra.van.doorn@no-gelderland.politie.nl
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Vanuit het stadhuis gezien: het stadsdeel Zuidwest. 

 
In 2012 is er bij de gemeente veel voorgevallen. Een College wat viel en er was een 

reorganisatie gaande. Er was een wisseling van het management en van de 

gemeentesecretaris. Ondanks dat ging het werk in wijk en dorp gewoon door. Stadsdeel 

Zuidwest bestaat uit de wijk Apeldoorn-Zuid en het dorp Ugchelen.  

Veel zaken zijn ondanks alles goed gegaan, maar ook een paar zaken gingen minder goed. Er 

werd ook van stadsdeelwethouder gewisseld. Fokko Spoelstra ging en Johan Kruithof kwam 

en met die laatste onderhoud ik contact met de dorpsraad. Ook dit jaar hebben wij weer samen 

met de dorpsraad een aantal gesprekken gevoerd. Ook heeft de wethouder individuele 

gesprekken gevoerd met belanghebbenden in Ugchelen en ik moet zeggen dat dit vaak 

positief uitpakte.  

 

In 2012 werd een initiatief genomen om de plannen rond het Centrum van Ugchelen vlot te 

trekken, hetgeen een kans van slagen heeft en mogelijk zijn beslag krijgt in 2013. Ook 

rondom scholen werden afspraken gemaakt voor veilige leefomgeving. Er zijn verbeteringen 

aangebracht aan de wegen, het groen en ook de speelveldjes zijn op orde. Het beperken van 

de bouw van woningen heeft ook Ugchelen geraakt en dus is er weinig kans op een 

uitbreiding van het aantal woningen in Ugchelen, los van wat al gepland stond.  

 

Het stadsdeelplan met de werktitel “Zuid en Ugchelen tonen veerkracht” is in 2012 afgerond. 

Ugchelen toont veerkracht daar waar het gaat om de inzet en medewerking van de bewoners. 

Steeds meer bewoners onderkennen, dat wij, gemeente en bewoners, het samen moeten doen. 

Dit kan makkelijker tot uitvoering komen in het fysieke domein, dan in het sociale, maar ook 

daar hebben wij stappen gemaakt en hebben bewoners meer aandacht voor elkaar. Te denken 

valt hierbij aan de verschillende SEV-projecten. Zoals daar zijn de Beektuin, de 

schoonmaakacties, etc. Het Zomerfeest, de Theaterstraat en de Kunstroute zijn goede 

voorbeelden van de saamhorigheid en solidariteit in het dorp. Veel vrijwilligers geven 

uitdrukking aan die saamhorigheid en nemen hun verantwoordelijkheid.  

 

Hier willen wij, de gemeente, de komende jaren meer op inzetten. Participatie door bewoners, 

zelfkracht en zelfwerkzaamheid zijn de steekwoorden voor de toekomst. Willen wij een betere 

woon- en leefomgeving creëren, dan zullen wij zelf moeten investeren. In 2013 gaan wij 

kijken hoe wij in een nieuwe Toekomstagenda (voor 2014-2017) daar vorm en invulling aan 

kunnen geven. De bewoners zullen hier nauw bij betrokken worden.  

 

Ugchelen heeft veel vrijwilligers en die moeten wij vasthouden. Ook voor het besturen van 

het dorp is menskracht nodig willen wij aan een bepaalde vraag kunnen voldoen.  

  

Het enthousiasme van bewoners werkt aanstekelijk en ik zal mij dan ook met hen in 

samenwerking met de dorpsraad en andere partijen blijven inzetten voor een mooi en leefbaar 

Ugchelen. Ik zie dan ook een mooier Ugchelen ontstaan waar het prettig wonen is en elk jaar 

ontdek ik steeds weer nieuwe dingen. 

 

Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens in dit mooie “dorp” in de stad 

Steven Gerritsen, (stadsdeelmanager Zuidwest) 

Telefoon: 055-5801423 

E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl  

 

mailto:s.gerritsen@apeldoorn.nl
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TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN OVER 2012 

 

De dorpsraad maakt een uitgebreid financieel verslag ten behoeve van de verantwoording aan 

de gemeente Apeldoorn. Een korte samenvatting met toelichting vindt u hier. 

 

Ontvangsten 

 

Naast de gebruikelijke subsidie van de gemeente Apeldoorn heeft de Dorpsraad in 2011 rente 

inkomsten ontvangen, de rente-inkomst wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 

In 2012 krijgt de Dorpsraad naast de reguliere subsidie een subsidie in het kader van het SEV-

project. 

 

Resultaat Begroot 
2013 

Reëel 
2012 

Ontvangsten   
Subsidie gemeente Apeldoorn 17.700 17.699 
Subsidie SEV-project - 10.000 
Subsidie boekjes Ugchelse Molens - 3.020 
Intrest 200 256 

Totaal Ontvangsten 17.900 30.975 

Uitgaven 29.400 23.052 

Resultaat -11.500 7.923 

 

Uitgaven 

 

Hieronder een splitsing van de uitgaven naar Huisvesting, Commissies en Projecten 

 

 
 

 Begroot 
2013 

 Reëel 
2012 

     
Huisvesting  5.000  4.387 
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit  4.900  4.183 
- Nieuw / vernieuwd UB 1.000  1.471  
- Uitbreiding 2

e
 fase Centrum 2.500  1.378  

- Uitbreiding Zuidwestpoort 1.000  970  
- Overig 400  364  
Water en Milieu  3.200  5.225 
- Boekjes Winnemolen / Altena 500  3.405  
- Eendrachtspreng 1.000  849  
- Overige beken en sprengen 600  364  
- Watermolens 600  364  
- Overig 500  243  
Dorpsprijs  600  485 
Buurtvertegenwoordigers  1.200  1.092 
Groen, Welzijn en Speelvelden  2.600  2.386 
- Heemtuin 300  -  
- Speelvelden 1.300  1.006  
- Hartveiligwonen 500  1.015  
- Overig 500  365  
SEV-project  10.000  4.866 
Diversen  1.900  428 
- Toekomstagenda 1.100  321  
- Hangjongeren 800  107  

     

  29.400  23.052 
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De Dorpsraad heeft per 31 december 2012 de volgende saldi op de bankrekening staan: 
  

  
Bank- Rekening courant 3.128 
Bank- Spaarrekening 14.174 

                                   Totaal liquide middelen 17.302 
  

 

Het totaal aan liquide middelen is op de balans als passiva opgenomen onder reserveringen en 

voorzieningen. 
 

 


