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Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad 

Ugchelen op dinsdag 23 april 2013 om 20.00 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” 

 

 
1. Opening 

Harry Vos, de voorzitter van de Dorpsraad, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 

aanwezigen welkom. De wijkwethouder Johan Kruithof is verhinderd. Wel aanwezig zijn de 

stadsdeelmanager Steven Gerritsen en de stadsdeelbeheerder Wim Mulder. 

De dorpsraad wil deze vergadering terugblikken op 2012, een bijzonder jaar. 

In 2012 is de Dorpsraad bezig geweest met de zelfredzaamheid voor bewoners, vertaald in het project 

Ugchelen doet het! Samen! Het SEV-experiment is mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die zich 

hebben ingezet. In het bijzonder wordt de projectleider Johan van Veen bedankt voor zijn inzet.  

Een ander aandachtspunt blijft het inspelen op zorg en wonen. Gelukkig zijn de inwoners over het 

algemeen tevreden over hun woonomgeving. 

 

2.  Mededelingen 

Na de pauze zal de aanwezigen worden gevraagd om zich uit te spreken over een aantal zaken in 
Ugchelen. Dit omdat de Toekomstagenda 2014-2017 gemaakt moet worden. De bijeenkomst is direct 
na de jaarvergadering, deze is openbaar en toegankelijk voor de inwoners van Ugchelen. 
De secretaris geeft aan dat GroenLinks en de PSA zich vanuit de politiek hebben afgemeld. Wel is 
Gemeente Belangen vanavond vertegenwoordigd. 

 
3.  Notulen algemene vergadering d.d. 24 april 2012 

Een van de aanwezigen merkt op dat n.a.v. de parkeerproblematiek bij de brandweer op de  

G.P. Duuringlaan er niets veranderd is. Het is ook voor de schoolkinderen een gevaarlijke situatie. 

Toegezegd wordt dat de situatie in de pauze besproken kan worden met Wim Mulder. 

Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
4.  Goedkeuring Jaarverslag 2012 met het financiële verslag en verslag van de kascommissie 2012 

Het jaarverslag wordt per pagina doorlopen. Het volgende wordt nog extra toegevoegd: 

- het Medisch plein komt definitief niet op de locatie Steenbeek. 

- de gemeente is nog in overleg met de ondernemers op de Molecatenlaan over het opknappen van  

  de openbare ruimte bij de winkels. 

- kinderen die vanuit de Beektuin richting het IJskaffee lopen en vice versa, moeten een drukke weg 

  oversteken. De DR onderkent dat en zal er extra aandacht aan besteden.  

- de BVT zoekt versterking. 

- er is in 2013 geld vrijgemaakt voor het project ‘De school kan de boom in’. Er is voor de komende 

  jaren subsidie aangevraagd bij de Rabobank, dat is gedeeltelijk toegekend. 

 

De penningmeester licht het financiële verslag 2012 toe. Er is ook een volledig jaarverslag, dat naar de 

gemeente wordt gestuurd. Leden kunnen dat bij de penningmeester inzien. 
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Er wordt gevraagd naar de financiële afhandeling van het SEV-project.  

Voor het SEV-project is eenmalig een bedrag van tien duizend euro toegekend, de dorpsraad moest er 

daarnaast zelf 1500 euro beschikbaar voor stellen. Dit bedrag is nog niet volledig opgebruikt, er 

kunnen nog lopende projecten en vervolgprojecten mee worden ingevuld in 2013. 

 

Melcher Zeilstra deelt mee dat de kascommissie de stukken heeft gecontroleerd en hij leest de 

schriftelijke verklaring van de kascommissie voor.  

De kascommissie stelt de vergadering voor om het financiële jaarverslag 2012 goed te keuren en het 

bestuur decharge te verlenen voor het financiële en administratieve beleid in 2012. 

De vergadering neemt het voorstel aan en keurt het jaarverslag 2012 eveneens goed.  

 
5.  Benoeming kascommissie 2013 

De huidige kascommissie bestaande uit Melcher Zeilstra en Ingrid Haaksma kunnen aan blijven. Als 
reserve lid meldt zich Ben Horst.  
 

6.  Benoeming bestuursleden 
Bert Veeneman is aftredend als penningmeester en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter 
bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen 10 jaar. Hij krijgt een attentie. De heer Gerritsen, 
staddeelmanager bedankt Bert namens de Gemeente Apeldoorn. 
Het bestuur stelt voor Marcel van Amersfoort te benoemen voor deze functie. Alle aanwezigen gaan 
daarmee akkoord.  

Volgens het rooster van aftreden zijn Jan Roders en André van den Heuvel aftredend, zij stellen zich 

herkiesbaar. Alle aanwezigen gaan akkoord met hun (her)benoeming. 
 

7.  Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

8.  Sluiting en pauze 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.35 uur. 
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