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Met elkaar de ruimte delen

Een mooi stukje wandelgebied voor honden- en paardeneigenaren en iedereen die in de natuur wil
wandelen is het wandelgebied/bos/paardewei tussen de Laan van Westenenk en de Zr Meyboomlaan.
Samen de ruimte delen heeft voordelen maar zorgt ook voor ergernis. Onderzocht ... Verder lezen..

Even voorstellen: Nieuwe bestuursleden Dorpsraad
HetbestuurvandeDorpsraadis sindsdeAlgemeneledenvergaderingversterktmet tweenieuweleden,StefaniHilferlnken HenkLaurens.Samenrichtenzij
zich In het bijzonderop het aspect communicatie. Graag stellen zij zich nader aan u voor.

Henk Laurens. lees verder...

Het Breustedt-terrein eindelijk gesaneerd
Als u langs de Ugchelseweg komt zult u zien dat bij nummer 78 een bodemsanering wordt uitgevoerd. Het
gaat hierbij om het terrein, waar ooit het bedrijf Breustedt gevestigd was. De bodem is verontreinigd met
Tri en Per, dat zijn ... Verder lezen..

Even voorstellen: 5tadsdeelmanager Ugchelen

Mijn naam is Harriët Althof en als nieuwe stadsdeelmanager voor Ugchelen wil ik mij graag even aan u
voorstellen. Ik ben 50 jaar, al 27 getrouwd met Vincent en samen wonen wij nu 23 jaar in Apeldoorn. We
hebben twee dochters van 19 en 22 jaar. De jongste gaat nu ook de deur uit, zodat we vanaf dit schooljaar
weer met z'n tweeën thuis zijn door de week.

Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, waarvan .... lees hier het hele artikel.



Noaberschap in de supermarkt
De zomer is bijna weer voorbij, de herfst en de winter naderen.

Het leek ons een mooi tijdstip om het project Noaberschap van de Dorpsraad Ugchelen nog eens onder de aandacht te brengen.

In 2015 is bij elk huisadres een flyer bezorgd met informatie over het omzien naar elkaar in ons dorp. Daar zijn veel reacties op
gekomen. Een groot aantal vrijwilligers is lees verder

Verslagen DR op de website

Het bestuur van de Dorpsraad vergaderd maandelijks en doet kort verslag van waar zij mee bezig is en wat er
zoal besproken wordt in de vergaderingen. Benieuwd? Kijk HIER!

De speciale boom: De Taxus-figuren aan de G.P. Duuringlaan

Al meer dan zestig jaar staan deze taxus figuren naast de oprit van de brandweerkazerne aan de G.P.
Duuringlaan. De heer Burgers, bewoner van het naastliggende witte huis had aardigheid aan het knippen
van figuren in de taxus die zowel op eigen terrein als in het weiland direct naast zijn huis stonden. Het
weiland is later omgezet in de plek voor de brandweerkazerne. Vele jaren heeft hij de figuren bij
gehouden en toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, nam zijn schoonzoon, de heer Hol het van hem
over. Ook hij bleef de figuren onderhouden en kwam later zelf in het huis wonen. De taxus werd steeds
hoger en de heer Hol kwam op leeftijd waardoor ook hij het figuur-knippen niet meer zelf kon uitvoeren.
De taxus op eigen grond werd verwijderd en hij heeft de gemeente gevraagd om het onderhoud van de
taxus figuren van hem over te nemen. Ze stonden immers op openbaar terrein. Volgens de buurt is dit een
aantal jaren gebeurd lees hier het hele artikel.

Reacties .••
Dit was alweerde 14e Digitale Nieuwsbriefvan de DorpsraadUgchelen,opgezetom zoveelmogelijk mensente informerenover de activiteiten van de
Dorpsraad.Heeft u suggesties,we horen ze graag. laat het ons weten vla onderstaandemailadres.

Wilt u ook een bijdrage leverenaan het verbeterenvan de leef- en woonomstandighedenin uw dorp, wordt dan gratis lid van de verenigingDorpsraad
Ugchelen.Met uw steun, zal onzeUgchelensestem nog 'luider' klinken binnende gemeenteApeldoorn.

Danku voor uw aandacht,
DorpsraadUgchelen

www.dorpsraadugchelen.nl
info@dorpsraadugchelen.nl

Reacties naar de Dorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl

Uitschrijven I Gegevens wijzigen
Powered door YMLP


