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30 km I uur- straatspeeldag- experiment Richtersweg
Bent u ook iemand die zich meestal aan de 30 km houdt of bent u iemand die weigert zich te storen aan dit soort onzin: 50
km is toch niet te snel? Alleen kinderen hebben dit onderscheidingsvermogen niet. Dus toch maar 30!

In (bijna) heel Ugchelen mag niet harder worden gereden dan 30 km per uur. De dorpsraad is blij met deze
verkeersmaatregel .. Lees verder ...

Jaarvergadering Dorpsraad: een impressie

Op 19 april 2016 was er een goed gevulde zaal In "ons" dorpshuis Ugchelens Belang.

Wethouder Johan Kruithof, een enkel raadslid en gemeentelijke medewerkers gaven aan, dat het nog steeds de
moeite waard is, en tegelijk plezierig, Ugchelen te bezoeken. En daar hebben ze natuurlijk geen ongelijk in,
lees hier het hele artikel.

Toeristische wegwijzers in Ugchelen geplaatst
Na een relatief korte voorbereidingstijd zijn op voorstel van één van de omwonenden van De Kei een aantal toeristische
wegwijzers in Ugchelen geplaatst.
Bij het Dorpsmeldpunt kwam de melding binnen van één van de inwoners dat regelmatig, als hij buiten bezig was, er
gevraagd werd waar een aantal karakteristieke zaken voor Ugchelen en omgeving te vinden zijn. Lees verder ...

Ugchelen is weer een vistrap rijker

Er iS weer een nieuwe vistrap opgeleverd in Ugchelen. Ook deze keer in het kader van het Apeldoorns Waterplan
waarin de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe nauw samenwerken.

De vistrap is gebouwd op het terrein van de familie Geurts aan de Ugchelseweg. Lees het hele artikel ....

Reacties •..
Dit was alweer de l3e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen, opgezet om zoveel mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de
Dorpsraad. Heeft u suggesties, we horen ze graag. Laat het ons weten via onderstaand emailadres.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in uw dorp, wordt dan gratis lid van de vereniging Dorpsraad
Ugchelen. Met uw steun, zal onze Ugchelense stem nog 'luider' klinken binnen de gemeente Apeldoorn.



Dank u voor uw aandacht,
Dorpsraad Ugchelen
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