Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad
Ugchelen op dinsdag 24 april 2012 om 20.00 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang”

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Speciaal welkom aan de vertegenwoordigers van de politiek, de stadsdeelmanager Steven Gerritsen en
de wethouder Johan Kruithof.
De dorpsraad heeft de taak om de 6000 bewoners van Ugchelen te vertegenwoordigen en hun belang te
verwoorden in het overleg met de gemeente Apeldoorn.
Het behoud en zo nodig versterken van de bestaande kwaliteiten in Ugchelen staan hierbij voorop.
De komende jaren zal de vergrijzing ook in Ugchelen merkbaar worden; de beschikbaarheid,
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het voorzieningen niveau vraagt hierbij extra aandacht.
Wethouder Johan Kruithof stelt zich voor, hij is de nieuwe wijkwethouder voor Ugchelen.
2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen ontvangen vanuit de politiek en van een drietal leden.
Er zijn verder geen mededelingen.
3. Notulen algemene vergadering d.d. 11 april 2011
Het woord politiecorps moet vervangen worden door politiekorps.
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring Jaarverslag 2011 met het financiële verslag en verslag van de kascommissie
2011
Het bestuur met de Commissies hebben hun activiteiten beschreven in het jaarverslag.
De bestuursleden bespreken de lopende zaken aan de hand van dit jaarverslag. Er worden aanvullende
vragen gesteld en direct beantwoord.
De penningmeester licht de financiële stukken toe.
De boekhouding is gecontroleerd door bedrijfsadviesbureau Profacc, dat heeft geen onrechtmatigheden
geconstateerd.
De kascommissie 2011 (Johan van Veen en Marcel van Amersfoort) hebben de boekhouding eveneens
bekeken en zij hebben geen onregelmatig geconstateerd. Zij leggen een verklaring af.
Het jaarverslag 2011 met het financiële verslag van de dorpsraad wordt goedgekeurd door de
aanwezigen.
De penningmeester en het bestuur worden decharge verleend voor het administratieve en financiële
beleid in 2011.
In 2013 treedt de huidige penningmeester af. Marcel van Amersfoort heeft aangegeven die functie op zich
te willen nemen.
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5. Benoeming kascommissie 2012
Voor de kascommissie 2012 worden Ingrid Haaksma en Melcher Zeilstra benoemd.
6. Benoeming bestuursleden
Harry Vos en Arie van Diemen zijn volgens rooster aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt
voor om hen te benoemen voor een periode van 3 jaar. Alle aanwezigen gaan daarmee akkoord.
7. Rondvraag
Wim de Bie vraagt, ook namens de brandweer Ugchelen, extra aandacht voor het parkeerprobleem op de
GP Duuringlaan bij het Winnemolenpark. De bewoners parkeren daar op de openbare weg. De brandweer
heeft er last van. Vanuit de zaal wordt toegevoegd dat het ook voor schoolkinderen een gevaarlijke
situatie is. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te blijven besteden.
Een lid vraagt of de naam Ugchelen gaat verdwijnen? Hij begreep dat uit berichten vanuit de KPN.
Wethouder Johan Kruithof geeft aan dat hem daar niets van bekend is. De stadsdeelmanager Steven
Gerritsen zegt toe dat hij het gaat uitzoeken.
8. Pauze
9. Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer geeft een presentatie over de plannen voor een Veluwetransferium bij het Leesten.
De nieuwe inrichting wordt getoond. De ingrepen in de bestaande situatie zijn aanzienlijk. De start van de
aanleg is dit najaar. Er worden een aantal vragen gesteld die allen kunnen worden beantwoord.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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