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Bomen hl 0 CIc se
worden qekaut ..
Oe gemeente heeft cl
dorpsraad laten weten dat zij
voornemens is om dit naiaa
of komende winter een zestal
ssen In D0 Cloese te
kappen, omdat dez e op de
geko.l:en locatie onvoldoende
gl oeimoqel ijkheid hebben.
Door een tekort aan water en
voedsel loopt de kwalrteit van
de bomen terug en kunnen
gevaarlijke situaties ontstaan.
Ge!et op de situatie n aft het
geen zin om nieuw bomen
te planten. De overige bomen
die op vergelijkbare plekken
in De C10ese staan, zijn nog
vitaal genoeg om voorlopig
te blijven staan. Oe gemeente
houdt dE' bomen In de gaten
0111 geen gevaarlijke situaties
te laten ontstaan.

Een HOOP ergernis
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Het betreft de twee b m I~
naast nf.74, twee bomen
naast nr 82 en drie bomen
voor nr's 124 128.
H

Ugchelen, een mooie plek in het groen, waar het
fantastisch wonen is. Een gemeenschap die er samen iets
prachtigs van maakt. Dat is toch wat we allemaal willen en
nastreven. Samen met de gemeente zorgen we voor onze
omgeving en houden zelf ons eigen stekkie op orde.
Helaas krijgt de Dorpsraad de laatste tijd toch een aantal
berichten dat het niet helemaal zo is als hierboven
beschreven en gebeuren er zaken die toch eigenlijk niet
zouden moeten .... Lees hier het hele artikel.

Één dorp ..... 2 verenigingen

Klik hier voor kaartje

Schoonmaken
koppel sprengen
Op zaterdag 10 december
gaan wij de Koppelsprengen
schoonmaken. Help je mee?
Omdat we afgelopen jaar de
beekprikken al in februari op
de paaiplaatsen aantroffen
hebben we besloten om het
schoonmaken van de
Koppelsprenqen
een maand tf
vervroeqen. Dus j!l plaats van
http://ymlp.com/zxvMiu
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Ugcnelens Belong

Do psra
Ugchefen

Ik hoor u denken.: "er zijn toch veel meer verenigingen"?
Dat klopt. Maar de volgende twee verenigingen worden
met regelmaat door elkaar gehaald. Ugchelens Belang en
de dorpsraad Ugchelen. In de volgende Bron en op de
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verschillende websites kunt u de verschillen vinden tussen
deze verenigingen. Graag laten we u met beide nader
kennismaken....
Lees hier het hele artikel
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Lees hier

verder.

Geeft u zich hever tel fonisch
op of heeft u nog vrag n? Bel
dan Herman Geurts el. 0613280437 of Cohy Ku pers, tel'
055-5333436
Commissie Water Veremglng
Dorpsraad Ugchelen

Versleuen DR op d
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Kijk hier!

Goed voornemen voor 2017:
Wordt gratis lid van de Vereniging
Dorpsraad Ugchelen! Meld je hier aan!

Dit was alweer de 16e Digitale Nieuwsbrief van de Dorpsraad Ugchelen, opgezet om zoveel
mogelijk mensen te informeren over de activiteiten van de Dorpsraad. Heb je suggesties,
we horen ze graag. Laat het ons via onderstaand emailadres.
Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden in
ons dorp, wordt dan gratis lis van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Met jouw steun, zal
onze Ugchelse stem nog "luider" klinken binnen de gemeente Apeldoorn.

Reacties naar de Dorpsraad: info@dorpsraadugchelen.nl
www.dorpsraadugchelen.nl
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