Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad
Ugchelen op 19 april 2016 om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang”
1. Opening
De voorzitter Harry Vos opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 53 leden
aanwezig.
Vanuit de gemeente Apeldoorn is de wethouder Johan Kruithof aanwezig. Wim Mulder is er ook, hij is
stadsdeelregisseur openbare ruimte voor Apeldoorn Zuidwest. Tevens is Saskia van Klaarbergen bij de ALV.
Ze is stadsdeelmanager, maar ze draagt nu haar werkzaamheden over aan Harriët Althof, die ook aanwezig
is.
2. Mededelingen
De voorzitter stelt voor om een extra agendapunt toe te voegen. Na agendapunt 2 is er aandacht voor het
aanbieden van het advies woonplaatsborden.
Mevrouw Van der Schaaf van de werkgroep Blauw krijgt het woord. Ze licht de werkwijze van de werkgroep
toe en geeft aan dat er 1329 handtekeningen zijn verzameld in Ugchelen om dit initiatief te steunen.
Wethouder Kruithof neemt het advies en de handtekeningen in ontvangst en hij bedankt de werkgroepleden
voor hun inzet. De voorzitter van de Dorpsraad licht toe dat de Dorpsraad over dit advies een neutraal
standpunt hanteert. De voorzitter van Ugchelens Belang sluit zich hierbij aan.
De wethouder sluit dit punt af door aan te geven dat de inzet van actieve en betrokken bewoners toe te
juichen is.
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 21-04-2015
Er zijn enkele tekstuele aanpassingen:
● pagina 1, punt 4. De naam commissie Groen, Water en Speelvelden moet worden vervangen door
Groen, Welzijn en Speelvelden.
● pagina 2, punt 5. De naam Piet Verhegging moet worden vervangen door Piet Verheggen.
● pagina 3, punt 7. De naam Coby Kuiper moet worden vervangen door Coby Kuipers.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring Jaarverslag 2015 inclusief het financiële jaarverslag
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2015.
Bij de behandeling van de Commissie Milieu vraagt de heer Van Lienen wat de status is van de arseen
problematiek waar in de media aandacht voor is geweest. Johan van Veen geeft namens de Commissie
Milieu aan dat er in Ugchelen 2 locaties zijn geweest waar slib en grondwater, verontreinigd met arseen,
onbeschermd opgeslagen is geweest. Deze locaties zijn onderzocht in 2015 en er bleek toen geen behoefte
aan verder onderzoek. De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad dit zal nagaan en zodra er meer informatie
beschikbaar is, men hierover zal communiceren.
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De Dorpsraad vindt het teleurstellend dat de sanering van het voormalig Breusted terrein nog niet is opgepakt
door de gemeente.
Communicatie was in 2015 een onderwerp wat benoemd is als prioriteit. Dit is door de inzet van Peter Mooij
goed opgepakt. Hij is in 2015 ondersteund door Birgit Kiesewetter en Jacqueline Pol.
In het jaarverslag is ook het financiële verslag 2015 opgenomen.
Wilma Pothoven vraagt aandacht voor het voormalig project Hartveilig Wonen. Er is een AED opgehangen
naast de ingang van het Dorpshuis en ze zou het een goed initiatief vinden om jaarlijks een bedrag te
reserveren voor onderhoud. De voorzitter van Ugchelens Belang geeft aan dat dit een aandachtspunt is
binnen UB. De Dorpsraad en UB zullen hier nog nader over spreken.
Het jaarverslag wordt vastgesteld en de begroting wordt goedgekeurd.
5. Kascommissie
Wim Welling neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie heeft vastgesteld dat de
gepresenteerde financiële stukken een juiste weergave is van de stand van zaken en het gevoerde financiële
beleid. De kascommissie keurt de stukken 2015 goed en adviseert de vergadering om het bestuur decharge
de verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Wim Welling is aftredend als kascommissielid. Voor de kascommissie 2016 worden Ben Horst en Piet
Verheggen benoemd. Philip Salm meldt zich als reservelid.
6. Benoeming bestuursleden / informatie over verwachte vacatures in het bestuur
Arie van Diemen is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Ron
Brummelkamp te benoemen als vervanger.
Peter Mooij is gedwongen om wegens privé omstandigheden zijn functie neer te leggen. Het bestuur stelt voor
om Henk Laurens te benoemen als zijn opvolger. Stephanie Hilverink wordt als aspirant bestuurslid
gepresenteerd.
André van den Heuvel is volgens het rooster aftredend, maar hij heeft aangegeven zijn functie te willen
continueren.
De vergadering gaat akkoord met bovengenoemde voorstellen.
De bestuursleden die afscheid nemen, worden door de voorzitter en de wethouder bedankt voor hun inzet.
Saskia van Klaarbergen neemt afscheid als stadsdeelmanager Zuidwest, Harriët volgt haar op. Ook hiervoor
is aandacht.
Het project Noaberschap wordt hierna door Wineke Blom toegelicht.
Johan van Veen vraagt of aan de vrijwilligers in het project ook een verklaring van goed gedrag gevraagd
wordt. Wineke geeft aan dat dit niet zo is. Het directe contact tussen de coördinator en de vrijwilligers en
hulpvragers en de vertrouwdheid daarin, is volgens Wineke voldoende.
Floortje van der Heijden vraagt of de vrijwilligers ook verzekerd zijn. Dit is geregeld via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente Apeldoorn.
Arie van Diemen stelt vast dat er inmiddels 30 hulpaanvragen zijn ontvangen, gaat het hier om structurele
werkzaamheden? Wineke antwoordt dat het structureel kan zijn, soms is het incidenteel.
Diny Boot stelt voor om een aantal flyers neer te leggen bij de huisartsen in Ugchelen. Wineke zegt dat alle
hulpaanbieders in Ugchelen zijn bezocht om het project toe te lichten en dat er flyers zijn achter gelaten.
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7. Rondvraag
Fred Schaart: de looppaden in het bospark De Goudvink zijn lastig te gebruiken voor bewoners met een
rollator of rolstoel. De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad dit ook heeft opgemerkt en dat hierover inmiddels
overleg is met de gemeente.
8. Pauze tot 20.45 uur
9. Visie Ugchelse beken en sprengen door “Ekkie”
Er is na pauze door 2 ambtenaren een informatieve deel op de 'visie op de Ugchelse beken en sprengen'.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.30 uur.
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