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Inleiding
De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het minimaal in stand houden en
waar mogelijk bevorderen van de kwaliteit van het leef- en woonklimaat in “ons dorp”
Ugchelen: fysiek, sociaal en cultureel.
Om dit doel te bereiken wordt de dorpsraad een gemeentelijke subsidie toegekend van
€ 17.700,= (2013), op basis van een ingediend activiteitenplan en bijbehorende begroting.
Het voorliggende jaarverslag moet gelezen worden als de verantwoording van die toegekende
subsidie.
De dorpsraad is een belangrijke, onafhankelijke schakel tussen bewoner, gemeente en anderen
met visie, adviesrecht en argumenten om die doelstelling te optimaliseren, om de belangen
van Ugchelen als “dorpsgemeenschap” te behartigen.
Weten wat er in Ugchelen leeft, het vormt de basis voor een doelmatig en rechtmatig
functioneren van de dorpsraad. Een goede, open communicatie met bewoners, instellingen en
bedrijven in Ugchelen is hiertoe een voorwaarde.
Maar hoe communiceer je, wat is je belangrijkste doelgroep? Welke middelen moet je
gebruiken om die communicatie optimaal te laten zijn.
We hebben gemerkt dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de dorpsraad moet worden
vergroot. Onvoldoende inwoners van Ugchelen zijn op de hoogte van het bestaan en de
werkzaamheden van de dorpsraad. Meer leden zouden zich aan moeten melden.
Zou het merkbaar zijn in Ugchelen als er geen dorpsraad zou bestaan? Een intrigerende vraag.
De legitimatie van de dorpsraad wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de
dorpsraad, door de meerwaarde die de inspanningen voor Ugchelen oplevert; er wordt een
collectief belang behartigd.
Het college van burgemeester en wethouders liet overigens bij haar werkbezoek in november
weten dat er met die legitimatie van de dorpsraad niets mis is; integendeel.
Het bestaansrecht van de dorpsraad Ugchelen is ook in 2013 voldoende aangetoond.
In een overigens haperend democratisch bestel – maar er is nog geen beter – vormt de
dorpsraad op gemeentelijk niveau een belangrijke pijler. Het verschuiven van
verantwoordelijkheden van het stadhuis naar dorps- en wijkraden vraagt een cultuuromslag,
bij alle partijen. Dat kost tijd.
Minder voorschrijven, meer faciliteren; minder afwachten, meer activeren. Het levert ook
spanningen op; verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt, resultaten die niet
worden gehaald, personen en karakters die botsen.
Het hoort er allemaal bij. Maar de dorpsraad prijst zich gelukkig met een plezierig,
constructief en regelmatig overleg met gemeentelijke instanties en personen. Het
gemeenschappelijk belang wordt onderkend.
Mede daardoor, Ugchelen “ligt er goed bij” en ”staat er goed op”. Die positieve beeldvorming
is echter ook voor een belangrijk deel te danken aan de inzet en medewerking van
buurtvertegenwoordigers, commissieleden en andere vrijwilligers die de activiteiten van de
dorpsraad ondersteunen en mogelijk maken.
2013, voor de dorpsraad een gewoon (…) verenigingsjaar, waarin het bestuur vooral op zoek
is gegaan naar het vergroten van de zichtbaarheid van en bekendheid met (de activiteiten van)
de dorpsraad. De “eigen-kracht-filosofie” moet verder worden uitgewerkt Het kan altijd beter!
Bij die zoektocht kunnen we overigens nog wel wat steun van u gebruiken.
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De dorpsraad legt in dit jaarverslag verantwoording af van haar activiteiten in 2013.
Namens het bestuur,
Harry Vos, voorzitter dorpsraad.

Organisatie, bestuur en commissies
De ledenvergadering werd 24 april gehouden. André van den Heuvel en Jan Roders zijn daar
herbenoemd tot algemeen bestuurslid.
Bert Veeneman, de penningmeester was aftredend en niet herkiesbaar. Bert werd hartelijk
bedankt voor zijn inzet van 10 jaar.
Marcel van Amersfoort werd benoemd tot penningmeester.
Harry Vos was in 2013 voorzitter van de dorpsraad en Wilma Pothoven de secretaris. Met
Arie van Diemen, algemeen bestuurslid komt het aantal bestuursleden op zes.
Mirjam de Vries notuleert de bestuursvergaderingen en er werd 10x vergaderd.
Aansluitend aan de ledenvergadering was er een bewonersavond over de prioriteiten voor de
Toekomstagenda 2014-2017.
Eind 2013 had de vereniging dorpsraad Ugchelen 617 leden, vijf minder dan in 2012.
De dorpsraad gebruikt onder andere het huis-aan-huis blad De Bron om haar informatie bij de
bewoners te brengen. Het gebruik van de website Ugchelen.nu die samen met Ugchelens
Belang en Ugchelen Plaza is ontworpen is einde van het jaar geëvalueerd. Het resultaat is
positief zodat besloten kon worden om de website te continueren. 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 is ook in 2013 heel beperkt gebruikt.
De Welkomstportalen die aan vier invalswegen staan worden goed gebruikt. Jan Visser is de
coördinator. Omdat er nu ook activiteiten mogen worden vermeld zijn er nieuwe organisaties
bijgekomen. De portalen zijn mooie blikvangers 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
De Commissie bestond uit Wim Lubbers, Marco Wigbers, Andre vd Heuvel en Harry Vos
Over bestemmingsplannen, inrichtingsplannen, woningbouwprogramma’s,
verkeersmaatregelen, beheer-en handhavingsvoorstellen moest een oordeel worden gevormd.
Soms volstond een eenvoudig te formuleren advies, dan weer lagen zaken ingewikkeld(er).
Belangrijkste beoordelingscriterium is en blijft: waarom dit plan, wat wordt ermee beoogd,
wat betekent een maatregel / plan voor Ugchelen, welke meerwaarde wordt geleverd?
In het verenigingsjaar 2013 kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde, waaraan
meer dan wel minder aandacht kon of moest worden gegeven.
In willekeurige volgorde:
De doorontwikkeling van het winkelcentrum Ugchelen, 2e fase.
Met name de situatie Molecatenlaan vraagt naar de mening van de dorpsraad een
voortvarende(r) aanpak. De gemeente heeft op verzoek van dorpsraad de regierol op zich
genomen.
Het bosje van Norel / aanleg kop van Eendrachtsspreng.
Ondanks veelvuldig overleg met ambtelijke diensten wil de start uitvoering maar niet lukken.
De ergernis van de dorpsraad hierover, het gevoel misleid te zijn, is meerdere keren aan
college en gemeenteraad duidelijk gemaakt.
Locatie Hoenderloseweg 145 / 145a.
Het is de dorpsraad niet gelukt het voormalige wasserijgebouwtje op de locatie als zodanig te
behouden: een laatste verwijzing van een cultuurhistorisch verleden gaat verloren.
Wel is het gelukt een wandelpad in het bestemmingsplan op te laten nemen dat over het
terrein van de erven Preller doorgetrokken wordt naar de Keienbergweg. Een voortzetting van
het pad langs de Koppelsprengen en Hamermolen richting Ugchelen.
De bodemsanering aan Hoenderloseweg 145a is in 2013 gestart en afgerond. Een herziening
van het bestemmingsplan ter plaatse is in voorbereiding.
Bebouwingmogelijkheden Veldekster.
De gemeente is gevraagd het oude wasserijgebouw niet verder te laten verloederen want dan
weten we zeker dat vernieuwbouw tot woningen onmogelijk wordt. Een bewuste strategie van
de eigenaar?
Aanleg Veluwetransferium Het Leesten.
Staatsbosbeheer is gewezen op de recreatieve wandelroutes die richting Ugchelen kunnen
worden gemaakt en heeft hen gevraagd daar in de planvorming rekening mee te willen
houden.
Parkeerproblematiek rond Gelre Ziekenhuis in Kruisvoorde en omgeving.
Een praktijkvoorbeeld van ambtelijk onvermogen en bestuurlijk falen. Ondanks afspraken
tussen bewoners en dorpsraad over een gewenst parkeerregime ontbeert het de gemeente aan
bestuurlijke lef, ondanks ambtelijke toezegging, om hieraan uitvoering te geven. College en
gemeenteraad zijn hierop veelvuldig gewezen. Een “hoofdpijn dossier” voor alle partijen.
Woonagenda / woonvisie Ugchelen.
Regelmatig vinden gesprekken plaats met ambtenaren, wethouder, woningbouwcorporaties en
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andere instellingen over de huidige en toekomstige samenstelling van de woningvoorraad in
Ugchelen. Naar ieders verwachting zal de vraag naar met name senioren- en zorgwoningen de
komende jaren (fors) toenemen. Hoe kan Ugchelen aan die vraag voldoen? Wat is hiervoor
nodig.?
De ontwikkeling bouwlocatie Het Groene Hart aan de Methusalemlaan.
De dorpsraad heeft geen enkele bemoeienis met dit particuliere bouwplan, maar constateer
wel dat niet alles vlekkeloos verloopt. De ontwikkelingen worden belangstellend gevolgd.
Integraal veiligheidsplan.
Uit dit rapport van de gemeente blijkt dat Ugchelen wordt ervaren als een veilige wijk.
Inwoners van Ugchelen gaven de volgende top-3 aan van veiligheidsthema’s: woninginbraak,
veiligheid in en om school en verkeersveiligheid.
Waar mogelijk en nodig zijn in overleg met politie en gemeente oplossingen aangedragen.
Detailhandelsvisie Apeldoorn.
Geconstateerd is dat in deze onlangs door de gemeenteraad vastgestelde visie het
winkelcentrum Ugchelen een volwaardige plaats is toegekend binnen de gewenste fijnmazige
winkelinfrastructuur. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je die positie behoudt door in
te spelen op de eisen van de consument.
De voortvarende ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum Orden vraagt extra aandacht:
“Ugchelen let op uw zaak”!
Verkeersveiligheidsaspecten.
Onderwerpen die daarbij spelen zijn o.a. de handhaving in 30 km/uur- gebieden, het
hinderlijke parkeren bij scholen (o.a. door ouders die kinderen met auto ophalen), veilig
oversteken Ugchelseweg o.a. in het winkelcentrum.

SEV Experiment – Ugchelen doet het! Samen!
In het jaarverslag 2012 zijn we uitvoerig ingegaan op dit experiment: wat was de aanleiding,
wat is de bedoeling en tot welke resultaten heeft het geleid.
Een experiment kan slagen, maar ook mislukken. In ieder geval heeft de dorpsraad er van
geleerd: het is noodzakelijk dat er een enthousiaste en gemotiveerde bewoner als “trekker”
van het project optreedt en dat de medewerking en inzet van de gemeente essentieel is voor
het welslagen van de projecten. De financiën voor dit experiment werden verstrekt door de
rijksoverheid, de gemeente en de dorpsraad
Medio 2013 werd het experiment door de subsidiegever formeel, administratief afgesloten;
lopende zaken konden nog worden uitgevoerd.
Welke projecten zijn er in 2012 gestart en wat is de stand van zaken?
Verwijderen Zwerfvuil
Deze activiteit loopt nog steeds dankzij de inzet van trekker en vrijwilligers. Tot deze groep
vrijwilligers behoren nu ook bewoners van Caesarea (Leger des Heils).
De laatste zaterdag van maart en van september gingen ruim 25 personen aan de slag. De
oogst is elke keer zo’n 60 vuilniszakken met vuil. De gemeente zorgt voor de afvoer van deze
zakken en stelt de materialen ter beschikking.
De doelstelling van het experiment wordt hier maximaal gehaald.
Jaarverslag 2013 Dorpsraad Ugchelen
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De Zon in de Wierse
De uitvoering hiervan is afgerond. De gemaakte afspraken over onderhoud en beheer zullen
de komende tijd moeten worden waargemaakt. Dit project heeft ons veel geleerd over
werkhouding en werkwijze bij belangentegenstellingen tussen gemeente en bewoners. Het
eindresultaat is echter veelbelovend.
De Beektuin
Dit project is uitgevoerd en het resultaat mag er zijn. Vooral de stapstenen in de beek bedoelt
als waterspeelplek zijn een aanwinst. De verwachting is gerechtvaardigd dat bewoners
blijvend de tuin verzorgen. Een aanwinst voor Ugchelen.
Het project Grindbermen in Klein Hattem
Dit project is helaas niet gelukt. Te weinig bewoners lieten weten een actieve bijdrage aan een
gezamenlijk project te willen leveren. Opgemerkt moet worden dat vaak wel de berm voor de
eigen deur wordt onderhouden, wat een positieve uitstraling heeft op het straatbeeld.
Het onderhoud rozenbottelstruiken Molecatenlaan.
De bewoners hadden toegezegd het (te dure) onderhoud van de rozenbottelstruiken in de berm
van de weg voor hun rekening te willen nemen – liever deze struiken dan bijvoorbeeld een
grasstrook – zodat deze struiken konden worden gehandhaafd. Echter, de gemeente liet weten
dat de veiligheid van de bewoners bij die onderhoudswerkzaamheden langs de openbare weg
onvoldoende kon worden gegarandeerd.
Resultaat: de gemeente blijft (vooralsnog) het onderhoud doen, de struiken blijven
gehandhaafd.
Het opknappen van de openbare ruimte winkelgebied Molecatenlaan.
Dit is nog niet afgerond. In het voorjaar worden de lichtmasten vervangen (type als
winkelgebied Ugchelseweg ) en delen van de bestaande asfaltlaag krijgen nog een
“cosmetische” opknapbeurt. Er komen planten in de bloembakken. Grondeigenaren,
ondernemers, gemeente en dorpsraad hebben een financiële bijdrage geleverd om deze
kwaliteitsslag te maken, onderhoud en beheer van de beplanting komt voor rekening van de
ondernemers.
Samenvattend:
De dorpsraad beschouwt het experiment als geslaagd, juist door de inzet van de vele
vrijwilligers. Inwoners van Ugchelen zijn sterker betrokken geraakt bij inrichting en beheer
van de openbare ruimte en de positieve resultaten zijn ten dele blijvend.
De opgedane ervaringen bieden houvast voor toekomstige ontwikkelingen.

Commissie Dorpsprijs
‘Wie ontvangt januari 2014, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging UB en de
Dorpsraad, het beeldje van de papierschepper - en een oorkonde met daarop de verdiensten als beloning voor wat hij of zij heeft gedaan voor Ugchelen? Dat maken de bewoners van ons
dorp uit.’
Met deze oproep in De Bron en op de website is de Commissie Dorpsprijs in 2013 gestart met
haar activiteiten. Dat was vroeg maar niet te vroeg. Iedere inwoner van Ugchelen werd op
deze wijze vroegtijdig geattendeerd op de mogelijkheid kandidaten voor te dragen; behalve
natuurlijke personen ook verenigingen, scholen etc.
Jaarverslag 2013 Dorpsraad Ugchelen
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Ter verduidelijking werd het profiel als omschreven in het reglement vermeld. Te weten: Bij
de Dorpsprijs Ugchelen kunnen de prijswinnaar niet alleen personen maar ook instellingen
zijn. Het criteria voor nominatie is ‘een bovenmatige inzet ten behoeve van het dorp
Ugchelen. Het kan daarbij gaan om zowel een inzet vanuit vrijwilligerswerk als vanuit een
beroep.’
Deze oproep leidde al snel tot bijna veertig aanmeldingen met als resultaat dat op 11 januari
2014 het beeldje van de papierschepper kon worden uitgereikt aan Jan Flierman.
Op de oorkonde staan zijn verdiensten als volgt omschreven:
Hij is voor Ugchelen al vele jaren een belangrijke gangmaker bij de organisatie van
projecten.
Met tomeloze energie en enthousiasme neemt hij de mensen mee in zijn plannen:
organisatoren, deelnemers en toeschouwers.
Velen genieten volop van beide, waardoor Ugchelen zich nog nadrukkelijker kan
manifesteren. Hij doet het werk geheel belangeloos en blijft doorgaans bescheiden op
de achtergrond. Hij is de trekker van de Theaterstraat en De Kunstroute.
Samenstelling Commissie
Conja van den Heuvel, Wilma van Wijk, Lex Quartel en Peter Otterloo vormden de
commissie onder de leiding van Kees Kommer.

Commissie Water
De Commissie bestond uit Herman Geurts, Coby Kuipers en Fred Schaart.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
Schoonmaken beken en sprengen
Afgelopen jaar is er vier keer een schoonmaakactie met vrijwilligers geweest, deels in
samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Door de Stichting Vrienden van de
Hamermolen zijn twee keer de Koppelsprengen en een deel van de Steenbeek schoon
gemaakt.
De Commissie Water van de Dorpsraad heeft, samen met dezelfde vrijwilligers, twee keer de
Geurtssprengen en een deel van de Schoolbeek schoongemaakt. De laatste keer op zaterdag
om op deze manier jongere inwoners van Ugchelen, die normaal op dinsdag aan het werk zijn,
er meer bij betrekken. Omdat wij educatie zeer belangrijk vinden betrekken wij er ook graag
kinderen bij. Gemiddeld hebben wij zo’n 25 tot 30 vrijwilligers per keer en dat is voldoende.
De organisatie voor alle schoonmaakacties is in handen van Herman Geurts en Coby Kuipers.
“Je school kan de boom in”
Hoewel dit project door de gemeente Apeldoorn is wegbezuinigd heeft de Dorpsraad toch
kans gezien om subsidie voor dit project te krijgen van het Waterschap Vallei en Veluwe en
de Rabobank. Hierdoor kunnen de leerlingen van groep zeven van de vier basisscholen toch
meedoen aan dit waardevolle project onder leiding van Elly van der Velde van Bureau Uit de
Tijd. 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.
Behalve de lessen op school verzorgen Coby Kuijpers en Herman Geurts een excursie voor de
kinderen langs de Koppelsprengen en Winkewijert . Tot slot helpen zij mee met de
fotospeurtocht, die door Elly gemaakt is, bij de molens.
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Bij dit project hoort ook het schoonmaken van de beek en snoeiwerk aan bomen en struiken.
Deze werkzaamheden worden begeleid door het Waterschap Vallei en Veluwe en de afdeling
Beheer en Onderhoud (groen) van de gemeente Apeldoorn.
Excursie Huub Cuppen
De ecoloog Huup Cuppen heeft in mei op verzoek van de dorpsraad een excursie verzorgd
langs de Koppelsprengen voor leden van de dorpsraad, commissieleden en “schoonmaakvrijwilligers”. De excursie was helemaal volgeboekt en een echt succes. Onder de
vrijwilligers wordt hier nog regelmatig over gepraat, dus voor herhaling vatbaar.
Molenstichting
Het bestuur van de dorpsraad onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een
“Molenstichting Ugchelen”; een Stichting waarin alle Ugchelense (water)molens worden
opgenomen met het primaire doel het beheer en onderhoud van deze molens ook op de
lange(re) termijn veilig te stellen en dit niet over te laten aan een al dan niet betrokken en
financieel draagkrachtige “toevallige” eigenaar.
Het grote probleem vormt de benodigde financiën: er is bij de gemeente voor zo’n initiatief
geen subsidiegeld beschikbaar. De gemeente onderzoekt andere mogelijkheden om
startkapitaal te vinden.
Bouwhofmolen
De problemen rondom de Bouwhofmolen zijn opgelost. Het waterrad is gerepareerd evenals
de lekkende molengoot. Ook is er een hekje voor het waterrad geplaatst, waardoor het gevaar
voor kinderen geweken is. De financiën hiervoor zijn gedekt door Dhr. Trimp (eigenaar van
de molen), de Dorpsraad Ugchelen en de gemeente Apeldoorn.
Eendrachtspreng Zuid
In oktober 2012 heeft de gemeente een door haar ingestelde klankbordgroep geïnformeerd
over de voortgang / stand van zaken met betrekking tot het project Eendrachtspreng Zuid.
In deze klankbordgroep is de Commissie Water van de dorpsraad vertegenwoordigd.
Op deze vergadering werd het voorlopig ontwerp van de Eendrachtspreng -Zuid
gepresenteerd. Hoewel het een mooi ontwerp is moest de gemeente toegeven dat nog niet alle
gronden, benodigd voor uitvoering van het plan, in bezit van de gemeente zijn.
In november heeft de Commissie Water de Informatiebijeenkomst ”Herinrichtingsplan
Eendrachtspreng Zuid” in het Stadhuis bijgewoond , waarin de plannen voor de
Eendrachtspreng Zuid voor alle genodigden (ondernemers en bewoners) nog eens onder de
aandacht werden gebracht. Helaas zijn de sprengkoppen op het terrein van Wegener niet in
het nieuwe plan opgenomen. De grond is niet door de gemeente aangekocht.
Deze plannen zijn te zien op: www.apeldoorn.nl/beken
Ugchelsebeek, Schoolbeek en Steenbeek
De Commissie Water van de Dorpsraad zit in de Klankbordgroep van de gemeente inzake de
Eendrachtspreng en de Ugchelse beken.
In juli 2013 er overleg geweest in het Ugchelens Belang met de gemeente Apeldoorn over het
opstellen van een visie voor het herstel van de Ugchelsebeek, Schoolbeek en Steenbeek
In november werd de concept Visie Ugchelsebeken aan ons toegelicht in UB.
Een fraai plan, maar er zal nog aardig wat water door de spreng lopen voor alles volgens plan
is uitgevoerd. Tussen droom en daad staan praktische bezwaren……….

Jaarverslag 2013 Dorpsraad Ugchelen

pagina 8- van 17

Commissie Groen, Welzijn en Speelvelden
Samenstelling Commissie
De commissie bestond uit Wilma Pothoven, Johan Belonje, Marc van Scherpenzeel en Arie
van Diemen.
Speelvelden
De speelvelden worden door de gemeente tweemaal per jaar gecontroleerd en daar waar nodig
zijn er aanpassingen gedaan.
Op het speelveld van de Wierse is een schommel geplaatst afkomstig van het opgeheven
speelveldje van de Methusalemlaan.
De speelvelden liggen er goed bij en zijn veilig. Op verzoek van de bewoners van de
Klingelbeek is er een jeu de boulebaan aangelegd. De aankleding en het onderhoud van de
baan word door de bewoners zelf gedaan en is contractueel vastgelegd met de gemeente.
Groen
Het SEV Project de zon in De Wierse is begin 2013 afgerond.
Er zijn diverse bomen gekapt door de gemeente n.a.v. de wensen van de bewoners.
De takken en stamhout zijn in de gemaakte takkenril verwerkt, dit is gezamenlijk door de
bewoners en de gemeente Apeldoorn uitgevoerd.
De groenstrook is aangeplant met de door de bewoners afgesproken heestersoorten.
De huidige groenstructuur langs de beek dient in stand gehouden te worden.
In overleg tussen gemeente en de bewoners zal er een werkplan opgesteld worden voor het
verdere onderhoud.
Bomen
De wandeling langs de beek de Schoolbeek voor basisschoolleerlingen groep 7 is gehouden
door leerlingen van de Touwladder en ook van de Steenbeek. Beide dagen prachtig weer,
enthousiaste leerlingen en begeleiding, vormden een fijne afronding van dit project. De
vragenlijsten worden aangepast met n.a.v. de opgedane ervaringen. Men wil de wandelingen
nu uitwerken tot een leuke wandeling in Ugchelen voor bezoekers. Het IVN heeft ervaring
met het uitzetten van wandelingen. Eind 2013 is contact gezocht om ervaringen uit te
wisselen. De wandeling langs de Winkewijertbeek voor leerlingen van de Eloyschool en
Bouwhofschool zal in overleg met IVN worden uitgewerkt. Het project Bomennominatie is
besproken met de gemeente, het wijkteam zal ondersteuning geven indien dat gewenst is.
Jongeren
Tijdens de gehouden hoorzittingen voor de toekomstagenda 2014-2017 Zuidwest, waren de
jongeren duidelijk aanwezig om nog eens te onderstrepen het belang van een jongerenhonk.
Een verzoek om De R.K. Bonifatius kerk aan de Bogaardslaan als jeugdhonk te gebruiken is
door het kerkbestuur afgewezen.
Nu de renovatie van het dorpshuis UB in 2014 van start gaat is de kans op een eigen
jeugdhonk dichterbij gekomen. De dorpsraad gaat daarover in overleg met het bestuur van UB
samen met de gemeente.
De jongerenbus die in juli was wegbezuinigd is voorlopig weer terug. Dit dankzij de
inspanningen van een aantal vrijwilligers en de Lionsclub Apeldoorn.
Zowel de wijkagent als de jongerenwerker van Wisselwerk heeft regelmatig contact met de
diverse jongerengroepen in Ugchelen.

Jaarverslag 2013 Dorpsraad Ugchelen

pagina 9- van 17

Woonservicegebied Ugchelen
Door het wegvallen van de functie van locatiemanager bij de Sprengenhof kwam er een
vacature bij de Stuurgroep WSG Ugchelen. De dorpsraad heeft gesprekken gevoerd met J.P.
van de Bentstichting en met het Leger des Heils (Caesarea), beide organisaties wilden
aansluiten bij WSG Ugchelen. Pas in het najaar was de eerste bijeenkomst van de (nieuwe)
stuurgroep, waarin Marieke Nijland de visie en werkwijze van de gemeente Apeldoorn kwam
uitleggen. Daaruit bleek dat de gemeente de stuurgroepen WSG allemaal gaat opheffen en
vervangen door zorg-netwerken. Daarbij gaat Ugchelen worden opgenomen in het zorgnetwerk voor stadsdeel Zuidwest. De dorps- en wijkraden hebben geen functie in deze zorgnetwerken. Met het opheffen van de stuurgroep WSG Ugchelen in december kwam zo een
einde aan de jarenlange medewerking van de dorpsraad in WSG Ugchelen.
De werkgroep die de onderlinge activiteiten met elkaar bespreekt gaat nog wel door.
Het is verheugend dat Sprengenhof, Soos 55+ van UB, de diaconie van de Bronkerk, Rumah
Saya, het Leger des Heils (Caesearea) en J.P. van de Bentstichting elkaar hebben gevonden.
Hun activiteiten worden in elke uitgave van de Bron opgenomen.

Commissie Buurtvertegenwoordiging
In 2013 zijn de Buurtvertegenwoordigers (BVT-ers) 8 keer bij elkaar geweest. Deze
bijeenkomsten gingen enerzijds over het uitwisselen van ervaringen uit elkaars buurt,
anderzijds over het aankaarten van zaken die door een buurtbewoner, of door de BVT-er zelf,
waren gesignaleerd. Indien de situatie daar om vroeg, werd een ingebracht punt, buiten een
vergadering om, direct aan de Dorpsraad (DR) doorgespeeld. Het doet ons deugd dat een
aantal van deze punten tot concrete resultaten heeft geleid. Ook dit jaar heeft het jaarlijks
uitgebreide gezamenlijke, en deels informele, overleg met de Dorpsraad en al haar
commissies plaatsgevonden. De onderlinge contacten zijn hierdoor verder geïntensiveerd.
Het overlijden van Henk Westhof, de buurtvertegenwoordiger van de buurt rondom “de drie
laantjes” was een grote schok voor de BVT-ers. In hem hebben we iemand verloren die op
geheel eigen wijze de oren en ogen van zijn buurt was en diens belangen behartigde. Maar
ook binnen onze groep drukte hij op zijn eigen, rustige wijze een niet uit te wissen stempel.
Er hebben een aantal bijzondere projecten de revue gepasseerd. Zo hebben de BVT’ers een
inventarisatie in hun buurt gehouden ten behoeve van de bomennominatie, een buurtschouw
op het wegdek en de trottoirs uitgevoerd en meegewerkt aan de enquête “Op de man af!” ten
behoeve voor de Toekomstagenda.
Aan het eind van het jaar is er ook een enquête via de Bron, het dorp doorgegaan waarin het
functioneren van ons BVT’ers tegen het licht werd gehouden. In de loop van 2014 zal mede
aan de hand van de uitslag onze toekomstige route worden uitgestippeld.
Voorzitter van de BVT’ers is Harry Jansen, Arie van Diemen is de contactpersoon vanuit de
DR en Mirjam de Vries verzorgt de notulen.
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
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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
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
Vacature 1:
Albert Schweitzerlaan, Anna Reynvaanlaan, Doddendaal, Grunsvoort, Harsselo,
Hoekelum, Klingelbeek, Kruisvoorde, Molencatenlaan, Vosbergen en Zuster
Meyboomlaan
Vacature 2:
Dokter Piekemalaan, Evert Roelofsenlaan, Schoolbeek, Ugchelsegrensweg,
Ugchelseweg van Molencatenlaan tot G.P. Duuringlaan en Zuster Klijnstralaan
Vacature 3:
Casimirlaan, Engelanderholt, Keienbergweg, Otterloseweg, Prinsenberg, Van
Golsteinlaan en Wezenweg
Vacature 4:
G.P. Duuringlaan, Koudhoornlaan, Merrijken Aertslaan, Roojan, Tonissenlaan, Wijer
en Winnemolenlaan
Helaas zijn niet alle Ugchelse buurten van een BVT’er voorzien, we hebben maar liefst vier
vacatures! Hoewel we in die buurten via persoonlijke benaderingen gezocht hebben naar
kandidaten voor deze boeiende functie, is dat tot op heden helaas nog niet gelukt.
Mocht u interesse hebben om de BVT’er in uw buurt te worden, dan kunt u zich melden bij
Harry Jansen (tel. 5333187).

Milieuzaken
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.
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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.
In Ugchelen gaat het om de volgende locaties:
Stortplaatsen Zr Meyboomlaan en Richtersweg
Zoals eerder bekend was, vertegenwoordigen de stortplaatsen Meyboomlaan en Richtersweg
geen onaanvaardbare risico’s. In 2013 is er een veldinspectie en een aantal metingen
uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 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 145 (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. In 2013 is de bron gesaneerd
door de vervuilde grond af te graven en elders te reinigen. De sanering van de pluim is
ondergebracht in het project Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen. (Zie hieronder)
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. De sanering van de locatie wordt nu aanbesteed en volgens de gemeente
vindt de sanering dan nog in 2014 plaats. Na de sanering is de locatie geschikt 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. Ook hier gaat het om een bron
en verontreinigd grondwater. De bron is in 2012 gesaneerd. Er zijn onderhandelingen gaande
tussen de projectontwikkelaar en de gemeente over de grondwatersanering. De Dorpsraad
meent dat de aanwonenden onvoldoende op de hoogte worden gehouden van de voortgang
van de grondwatersanering.
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. De eigenaar is vanwege de beschikking verplicht voor 2 juni
2014 het benodigde bodemonderzoek te laten uitvoeren.
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 brandstofpompen. 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, het tijdsduur van
de in-situ sanering. In 2013 is de situatie niet gewijzigd.
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Duurzaam Grondwaterbeheer Ugchelen
Het project duurzaam grondwaterbeheer Ugchelen is gestart in 2006. Het is een project
waarbij het waterschap Veluwe, diverse bedrijven, 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. Het project is vertraagd door gewijzigde wensen van de
bedrijven. Zodra de overeenkomst tussen de gemeente en bedrijven is getekend (nu naar
verwachting in 2014) is wordt het project gerealiseerd.
Arseenproblematiek
In het grondwater onder Ugchelen (zoals op veel plaatsen in Nederland) komt opgelost ijzer
en lage concentraties arseen voor. Zodra het grondwater met lucht in aanraking komt slaan het
ijzer en arseen neer in de vorm een roestbruin slib. In het verleden is het slib, dat vrijkwam bij
de bouw van het Lucas Ziekenhuis verzameld in zogenaamde slibvijvers, die jaren geleden
zijn gesaneerd. Volgens de gemeente was daarmee de zaak afgedaan en de risico’s tot
aanvaardbaar niveau terug gebracht.
Door diverse artikelen in de Stentor is er opnieuw aandacht voor de problematiek. Een aantal
deskundigen en wetenschappers heeft naar de situatie gekeken en geconcludeerd dat er
wellicht geen risico’s zijn, maar dat de zaak onvoldoende is onderzocht om daar zeker van te
zijn. De gemeente heeft nu offertes gevraagd aan bedrijven voor het aanvullende onderzoek.
De eerste bevindingen daarvan zullen in najaar 2014 bekend worden.

Stadsdeelmanager Apeldoorn Zuidwest
In 2013 hebben gemeente, dorpsraad en externe partners zich, naast de dagelijkse gang van
zaken, bezig gehouden met de Toekomstagenda. De dorpsraad had een drietal avonden belegd
om van bewoners te horen wat hun wensen voor de toekomst waren. Daarnaast heeft de
dorpsraad in samenwerking met de gemeente en partners een weekend bij de supermarkten in
Ugchelen wensen opgehaald bij de mensen op straat. Ook hiervan is een wensenlijstje
opgesteld. Beide lijstjes zijn samengevoegd en op de ledenvergadering van de dorpsraad is
toen door de aanwezigen een prioriteitenlijst opgesteld. Dit laatste heeft geleid tot een top 5
van wensen in de Toekomstagenda 2014-2017. Op deze lijst stond de wens om een
jongerencentrum in Ugchelen te realiseren bovenaan.
Ik moet zeggen dat de wijze van verzamelen van wensen en ideeën zeer succesvol was en
zeker voor herhaling vatbaar.
Samen met de dorpsraad heeft de gemeente zich ingezet voor herinrichting van de openbare
ruimte in het centrum van Ugchelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de herinrichting van
de Molecatenlaan met medewerking van de ondernemers en eigenaren. Door een cofinanciering van de genoemde partijen ziet de Molecatenlaan tussen de Ugchelseweg en de
Bogaardslaan er een stuk aantrekkelijker uit.
Daarnaast heeft de gemeente, de vereniging Ugchelens Belang en de dorpsraad zich ingezet
voor het verkrijgen van subsidie van de provincie Gelderland voor renovatie van het
dorpshuis. Aan het eind van 2013 kregen wij het bericht dat de provincie een behoorlijk
subsidie-bedrag beschikbaar stelde voor verbouwing en renovatie van het dorpshuis.
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Ook in 2013 werd het stadsdeelplan 2014-2015 voor Zuidwest opgesteld en is in januari 2014
door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De titel van het plan ‘Ugchelen
en Apeldoorn-Zuid maken dromen waar’ laat zien dat er werk aan de winkel is en dat
bewoners en gemeente gezamenlijk aan de bak moeten.
In het verleden hebben bewoners van Ugchelen zich hierin van hun goede kant laten zien. Zij
weten van aanpakken en zijn bereid hun eigen woon- en leefomgeving op te knappen en kleur
te geven. Steeds meer bewoners onderkennen, dat wij, gemeente en bewoners, het samen
moeten doen.
Wethouder Johan Kruithof heeft het initiatief genomen om met de ondernemers in het
Centrum van Ugchelen in gesprek te komen. Met de komst van een nieuw winkelcentrum in
Orden is Ugchelen gebaat bij een sterk eigen winkelcentrum. Maar dan moet er nog wel wat
gebeuren. Ondernemers lieten weten, bereid te zijn om met elkaar de schouders er onder te
zetten en binnen de mogelijkheden het Centrum van Ugchelen een impuls te geven. Hopelijk
krijgt dit in 2014 een vervolg.
In november 2013 bracht het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan
het centrum van Ugchelen. Zij zagen de verbeteringen en roemden de inzet van de dorpsraad.
Zij zagen ook verbeterpunten, zoals de desolate toestand waarin het Coda-gebouw verkeerde.
Met gezamenlijke inzet zou worden bekeken hoe de buitenzijde van het gebouw en omgeving
kon worden opgeknapt en schoongemaakt. Verder bleek dat het college het altijd plezierig
vindt om Ugchelen aan te doen.
De gemeente wil de komende jaren meer op inzetten op participatie van bewoners. Zelfkracht
en zelfwerkzaamheid zijn de steekwoorden voor de toekomst. Wij rekenen wederom op u en
zien uw initiatieven hiertoe met belangstelling tegemoet.
2013 is het laatste jaar dat ik mij volledig heb ingezet voor Ugchelen. De stadsdeelmanagers
gaan in 2014 rouleren, waardoor ik ga verhuizen naar een ander stadsdeel. Ik heb met veel
plezier en toewijding ingezet voor Ugchelen en wil dan ook iedereen bedanken, die mij daar
op enigerlei wijze mee geholpen en/of gesteund heeft.
Dank allemaal en het ga jullie allen goed.
Met vriendelijke groeten.
Steven Gerritsen
(stadsdeelmanager Zuidwest)
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Dorpsmeldpunt
Het dorpsmeldpunt is elke dinsdag open van 19.00 uur tot 19.30 uur. Uitzonderingen zijn de
schoolvakanties.
De buurtvertegenwoordigers en het bestuur verdelen samen het gastheerschap.
Het bestuur vindt het prettig dat bewoners elke week op het dorpsmeldpunt hun ideeën,
wensen of kritiek persoonlijk kunnen indienen.
Het bestuur heeft 26 meldingen ontvangen, hiervan stonden er nog 8 open per 1-1-2014.
08 – Slecht wegdek, ongelijk trottoir, onverlicht paden, onveilige situaties door verkeer
06 – bomen wel/niet kappen, (gebrek aan) onderhoud groen
02 – parkeeroverlast / invalidenparkeerplaats / slechte parkeerplaats
02 – inrichting en aanleg speelvelden
02 – bushaltes, aankleding openbare ruimte (plaatsen en verplaatsen)
02 – vergunning, gebruik bouwlocatie
02 – onderhoud beken en sprengen met omgeving
01 – hondenpoep
01 – post / e-mail door de dorpsraad

Wijkagent
Het afgelopen jaar is er ook in Ugchelen weer het nodige gebeurd op politiegebied. Daarvan
is een groot gedeelte ook vermeld in De Bron. Behalve wat er in De Bron vermeld is gebeurt
er natuurlijk meer, maar niet alles kan gepubliceerd worden. Als politie hebben we extra
aandacht gestoken in oa woninginbraken die ook afgelopen jaar weer in Ugchelen hebben
plaatsgevonden. Er was toezicht bij een aantal evenementen die door een goede organisatie
ook goed verliepen. Totaal meldden zich zo’n 40 bewoners op het spreekuur in het Ugchelens
Belang. Vaak kwam men om advies en veel zaken werden doorverwezen naar de gemeente
Apeldoorn of naar buurtbemiddeling, omdat dat de aangewezen instanties waren voor de
problemen die men had.
Het gaat dan vooral om ruzies tussen buren en alles wat te maken heeft met honden. Zaken
die dus niet bij de politie thuishoren.
De gemeente Apeldoorn is de instantie die de 30 km zones heeft ingesteld. Bijna heel
Ugchelen is een 30 km zone, op een paar kleine stukjes na. Als politie krijgen we de nodige
aanvragen om te handhaven. Daar het onmogelijk is om in heel Ugchelen te controleren, ook
de politie heeft te maken met bezuinigingen. We proberen waar het kan te controleren op
wegen waar ook echt de veiligheid in het geding is, dus bijvoorbeeld bij scholen en gebieden
waar veel fietsers en voetgangers aan het verkeer deelnemen.
Nog een oproep aan een ieder om zich aan de snelheid te houden. De tijdwinst is echt te
verwaarlozen en de boetes daarentegen zijn erg hoog: bijv 50 km rijden in een 30 km zone
kost u 243 euro en 55 km 322 euro.
Gelukkig geen grote incidenten dit jaar in Ugchelen. Het is nog relatief veilig om in Ugchelen
te wonen en we doen er alles aan met de nodige partners en bewoners om dat zo te houden.
Petra van Doorn, wijkagent voor Ugchelen, Radio Kootwijk en Hoenderloo
E-mail: (petra.van.doorn@no-gelderland.politie.nl)
Twitter: @Polhurk
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TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN OVER 2013
De dorpsraad maakt een uitgebreid financieel verslag ten behoeve van de verantwoording aan
de gemeente Apeldoorn. Een korte samenvatting met toelichting vindt u hier.
Activa

Reëel
2013

Reëel
2012

Bezittingen
- Voorraad beeldjes
- Voorraad boekjes Altena
Liquide middelen
Bank- Rekg.courant
Bank- Spaarrekening
Debiteuren/Crediteuren
Totaal liquide middelen

1.680
200

1.890
200

1.380
16.424
-5.694
12.110

2.765
14.174
363
17.302

Totale activa

13.990

19.392

Passiva

Reëel
2013

Reëel
2012

7.867
4.353

13.653
4.179

Totaal reserveringen
Voorzieningen
- Vervanging laptop
- Vervanging kopieerapparaat
- Aanschaf beeldjes Dorpsprijs
Totale voorzieningen

12.220

17.832

350
1.000
420
1.770

350
1.000
210
1.560

Totale passiva

13.990

19.392

Reserveringen
- Bestemmingsreserves
- Algemene reserve

Ontvangsten
Afgezien van rente inkomsten, die als onderdeel aan de algemene reserve wordt toegevoegd, heeft
de Dorpsraad dit boekjaar naast de reguliere subsidie van de gemeente Apeldoorn subsidie
ontvangen voor de uitgifte van boekjes over de Ugchelse molens, onderhoud Bouwhofmolen en voor
het project “Je school kan de boom in”.
Resultaat
Ontvangsten
Subsidie gemeente Apeldoorn
Subsidie SEV-project
Subsidie boekjes Ugchelse Molens
Subsidie Waterschap
Subsidie onderhoud Bouwhofmolen
Intrest en diversen
Totaal Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat
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Begroot
2014
16.300
200
16.500
23.000
-6.500

Reëel
2013
17.300
1.915
1.210
4.102
209
24.736
30.138
-5.402

Reëel
2012
17.699
10.000
3.020
256
30.975
23.052
7.923
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Specificatie uitgaven
Lasten

Begroot
2014

Personeelskosten
Bestuurvergoeding
Huisvestingskosten
Advertentie/-Drukkosten
Bestuur- /-Secretariaatskosten
Kantoorbenodigdheden
PR ( promotie-/ontwikkelingskosten )
Representatiekosten
Projectkosten
Overige kosten
Totaal lasten
Projectkosten
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
-

-

741
106

43

7.240

2.904

4.114
2.977
149

2.705
199

42

57

1.050

42

57

150

64

85

64

85

600

96
96
525

128
128
508

201
250
74

408
100
128

42

57

50

Kostenverdeling vergaderkosten

42

57

100

64

85

64

85

3.650

4.887

1.411

2.435
1.850
369
233

24
771
304
312

1.135

2.617

1.029
106

2.348
27
242

-122
1.022
15.842

114

Kostenverdeling vergaderkosten
Project De Wierse
Project Beektuin
Project Zwerfvuil
Initiatieven burgers
Kostenverdeling vergaderkosten

SEV-experiment
-

Reëel
2012
43

1.350

Burgerparticipatie
-

Reëel
2013
847

Begroot
2014
1.400

Hartveilig wonen
Kunstroute
Kostenverdeling vergaderkosten

Hangjongeren
-

23.052

Kostenverdeling vergaderkosten

Toekomstagenda
-

30.138

Kostenverdeling vergaderkosten

Welzijn
-

22.875

100

Groen en Speelvelden
-

1.343
4.387
2.155
2.406
401
3.001
655
8.009
695

Kostenverdeling vergaderkosten

Buurtvertegenwoordigers
-

1.125
3.740
2.464
3.158
543
1.474
914
15.842
878

Informatiezuil
Onderhoud Bouwhofmolen
Boekjes Ugchelse Molens
Kostenverdeling vergaderkosten

Dorpsprijs

-

Opstarten / afronding project
Project Grindbermen
Initiatieven burgers
Kostenverdeling vergaderkosten

Welkomstportalen
Je school kan de boom in

50
Sub-totaal
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Reëel
2012

1.500
4.000
1.850
3.000
700
1.700
750
8.500
875

Parkeren Gelre
Nieuw-/vernieuwd Dorpshuis
Kosten Molecatenlaan
Kostenverdeling vergaderkosten

Water, Beken, Sprengen en Milieu
-

Reëel
2013

8.500

8.009
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