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Een woord van de voorzitter  
 

U mag, en moet er weer wat van vinden: het werk van 

de Dorpsraad Ugchelen in het verenigingsjaar 2016. 

Als lid van de vereniging heeft u mede zeggenschap 

over het werk dat het bestuur, (ook) namens u, 

uitvoert. Daaraan ontleent (het werk van) de 

Dorpsraad, naast de kwaliteit van zijn werkzaamheden, 

zijn belangrijkste legitimatie.  

Het jaarverslag dient dan ook een tweeledig doel. Het 

biedt u ten eerste een overzicht van onze werkzaamheden, en ten tweede de mogelijkheid 

om werk dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan, te beoordelen. 

Ik kijk, opnieuw, tevreden terug op het afgelopen verenigingsjaar. Het geeft mij een goed 

gevoel om te werken met een grote club mensen die zich op volledig vrijwillige basis 

inzetten voor de publieke zaak: de dorpsgemeenschap Ugchelen. Zo dragen de 

bestuursleden, de commissieleden en een groot aantal vrijwilligers bij aan het in stand 

houden van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving van ons dorp.  

Een woord van dank is hier op zijn plaats. 

Voor u wellicht minder tastbaar, maar in ons werk ervaren wij in het contact met diverse 

partijen dat de Dorpsraad Ugchelen kwaliteit levert. En deze bovendien combineert met 

inzet, met integer handelen en te allen tijde het algemeen belang voor ogen heeft. Die 

houding wordt gewaardeerd en beloond: het werk van de Dorpsraad doet er toe! 

Het afgelopen jaar kende weinig spectaculaire zaken; en misschien is dat maar goed ook. 

Het betekent, naar mijn mening, dat het goed gaat met Ugchelen. 

Het aantal vragen en/of klachten op het Dorpsmeldpunt zijn beperkt. En een dergelijk 

dorpsmeldpunt, ook digitaal, zou je toch als een thermometer voor het wel en wee in 

Ugchelen kunnen beschouwen. 

Het ledenbestand is het afgelopen jaar fors gegroeid: per 1 maart 2017 heeft de Dorpsraad 

733 leden. Maar dat aantal kan en moet omhoog! 

De communicatie met deze leden is sterk verbeterd dankzij onze nieuwe website en digitale 

nieuwsbrief. Wij hopen dat deze verbeterde communicatie en de actuele berichtgeving de 

betrokkenheid van inwoners bij het wel en wee van ons dorp - want dat zijn we nu ook 

officieel - zal vergroten. 

Samen met onze zustervereniging Ugchelens Belang hebben we de verschillen tussen beide 

verenigingen duidelijk gemaakt, onder andere met een artikel in De Bron. 

Dorpsraad en Ugchelens Belang, ze zorgen er samen voor dat alle facetten voor het 

welbevinden in Ugchelen de aandacht hebben: fysiek, sociaal en cultureel. Zelf actie 

ondernemen en kansen benutten waar mogelijk; de gemeente laten ondersteunen waar 

nodig en gewenst. De Dorpsraad initieert, enthousiasmeert en faciliteert 
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bewonersinitiatieven als deze passen binnen de doelstelling van de Dorpsraad. 

Kortom, het is boeiend vrijwilligerswerk dat absoluut niet vrijblijvend is en mag zijn. 

Ondanks die tevredenheid, zullen wij ook een met andere ogen naar de werkwijze van de 

Dorpsraad moeten gaan kijken. De gemeente doet namelijk in een ambtelijke notitie voorstellen 

om de huidige werkwijze van de stadsdeelaanpak te veranderen. Voorstellen ten aanzien van 

een andere positie van de dorps- en wijkraden, in combinatie met een andere werkhouding van 

de gemeente, van bestuur en ambtenaren. Wat brengt de gemeente tot dit voorstel? De 

gemeente wil de betrokkenheid van burgers bij hun woon- en leefomgeving vergroten; men wil 

de kloof tussen bestuur en burger verkleinen. De ‘Participatiemaatschappij’, waar niet alleen 

vanuit de regering, maar ook op gemeentelijk niveau hard aan een passende invulling wordt 

gewerkt.  

Wat vraagt dat van de Dorpsraad en hoe kunnen wij voor Ugchelen het beste antwoord vinden?  

De gemeenschap van Ugchelen laat al jaren zien hoe zij samen vorm geeft aan haar 

leefomgeving. Ugchelen blinkt hierin uit, waar andere dorps- en wijkraden het moeilijker 

hebben om hun inwoners te mobiliseren. Het nieuwe voorstel van de gemeente stelt nog meer 

de initiatieven van de burger centraal. Een uitdaging voor de Dorpsraad om haar inzet, 

deskundigheid en het behartigen van het algemeen belang de verbinden met deze nieuwe 

manier om burgerinitiatieven te bevorderen.   

De Dorpsraad heeft in een reactie naar de gemeente een aantal voorbehouden tegen het 

voorstel kenbaar gemaakt. Binnenkort gaan wij in gesprek met een raadswerkgroep die zich 

oriënteert op een nieuwe werkwijze voor de stadsdeelaanpak en de consequenties daarvan voor 

de dorps- en wijkraden. Wordt vervolgd! 

En dan, ter afsluiting, natuurlijk, ”Ugchelen Blauw”. Deze actie had geen prioriteit voor de 

Dorpsraad, o.a. vanwege de te verwachten eigen financiële bijdrage. Maar de actiegroep 

heeft fantastisch werk geleverd en het beoogde resultaat is zichtbaar: we zijn een echt dorp! 

Het dorpsgevoel zal hiermee versterkt worden, wordt gezegd. Laat dat merkbaar worden in 

de betrokkenheid van de inwoners bij het werk van de Dorpsraad, in het algemeen belang 

van Ugchelen. 

Ik wens u een actief en plezierig verenigingsjaar toe! 

Harry Vos, voorzitter Dorpsraad Ugchelen 
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1  Doelstelling van de  

   Dorpsraad Ugchelen 
 

De Dorpsraad is een vereniging die is opgericht om de 

belangen van u als inwoner van Ugchelen te behartigen. 

Alle informatie komt uit het dorp, uit wat u bij ons 

aandraagt. Uw inbreng is hierbij onmisbaar! 

 

Doelstelling 

De Dorpsraad is het aanspreekpunt voor en intermediair 

naar de gemeente voor zaken Ugchelen betreffend waarbij het algemeen belang van de 

inwoners van hun werkgebied, d.w.z. Ugchelen behartigt wordt met als doel het minimaal in 

stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon-en leefklimaat in “ons dorp” 

Ugchelen: fysiek en sociaal.  

 

Concreet betekent dat o.a.: 

 Verkorten van de lijn tussen de gemeente en inwoners van Ugchelen, waardoor 

inwoners betrokken worden en blijven bij het wel en wee in het dorp. 

 Inwoners het gevoel en de mogelijkheid geven gehoord te worden. 

 Een platform bieden aan inwoners om mee te praten over hun woonomgeving en 

leefbaarheid in Ugchelen. 

 

Taken en bevoegdheden 

 Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen 

belang van Ugchelen (kunnen) beïnvloeden; daartoe worden vergaderingen van 

gemeenteraad en Politieke Markt benut, worden gemeenteraadsleden periodiek 

geïnformeerd en vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken wethouder. 

 Het verzorgen van een goede , open communicatie tussen Dorpsraad en gemeente, 

maar ook tussen Dorpsraad, bewoners, instellingen, verenigingen en bedrijven in 

Ugchelen. Weten wat er leeft: het vormt de basis van een doelmatig en rechtmatig 

functioneren van de Dorpsraad. 

 Daartoe onderhoudt de Dorpsraad goede contacten met de verenigingen, bedrijven 

en instellingen van Ugchelen. Met bewoners worden contacten gelegd via o.m. 

ledenvergadering, thema- en informatiebijeenkomsten, de buurtvertegenwoordigers 

van de Dorpsraad, het Dorpsmeldpunt en via het huis-aan-huis verspreide kerkblad  

De Bron, website, nieuwsbrief en social media. 

 De Dorpsraad stelt zich niet op als belangenvertegenwoordiger van individuen. Wel 

worden individuele bewoners op verzoek geadviseerd door de Dorpsraad; 

 De Dorpsraad activeert, initieert, enthousiasmeert, coördineert, faciliteert en 

informeert in die zaken welke het algemeen belang van Ugchelen (kunnen gaan) 

betreffen.   

 

Tot slot 

Zowel beleidsmatig inhoudelijk als uitvoerend zet de Dorpsraad Ugchelen  zich met 

overtuiging en gelegitimeerd in voor het behartigen van de publieke zaak, het algemeen 
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belang voor Ugchelen. Met een proactieve houding, initiërend en controlerend, wordt 

gepoogd het gemeentelijk beleid zodanig inhoud te geven dat optimaal wordt voldaan aan 

de geformuleerde doelstelling. 

Voor zijn werkzaamheden ontvangt de Dorpsraad jaarlijks een gemeentelijk (norm)subsidie, 

mede gebaseerd op het aantal inwoners van Ugchelen. De gemeente controleert of de 

financiën rechtmatig en doelmatig zijn besteed. 

Het lidmaatschap van de Dorpsraad is gratis. 

2  Organisatie, bestuur en  

   commissies 
 
Bestuur 

Het bestuur van de vereniging Dorpsraad Ugchelen 

bestond in het afgelopen jaar uit 7 personen (6 

bestuursleden en 1 kandidaat-bestuurslid). 

Het bestuur vergadert 1x per maand, met uitzondering 

van de vakantiemaanden. Deze besloten 

bestuursvergaderingen worden genotuleerd door een 

notuliste in “vaste“ dienst. 

De gemeentelijke stadsdeelmanager en –beheerder zijn waar mogelijk bij de 

bestuursvergaderingen aanwezig. Zij zijn het intermediair tussen Dorpsraad en 

gemeentebestuur/-ambtenaren, waardoor directe communicatie tussen partijen mogelijk is. 

Commissies 

Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een aantal, door het bestuur 

ingestelde, commissies (zie hoofdstuk 4). In elke commissie is een bestuurslid 

vertegenwoordigd. De commissies werken met een grote mate van zelfstandigheid. 

Buurtvertegenwoordigers 

De bezetting van de commissie buurtvertegenwoordigers (BVT) was ook in het afgelopen 

jaar onvoldoende, zowel met betrekking tot het aantal BVT’ers als hun spreiding over 

Ugchelen. Dit is bijzonder jammer, gelet op de aard van de werkzaamheden die aan deze 

commissie zijn toegedacht. 

Vrijwilligers 

Behalve de vrijwilligers werkzaam in deze commissies, zijn ook op andere fronten vele 

vrijwilligers actief zoals: de schoonmaakacties van beken en sprengen, de periodieke 

zwerfvuilacties en het adopteren van (delen van) de openbare ruimte. Bij deze 

schoonmaakacties zijn vaak ook externe partijen aanwezig. In belangrijke mate wordt op 

deze manier gewerkt aan een schoon, fraai en veilig Ugchelen. 

Communicatie 

Communicatie staat hoog in het vaandel van de Dorpsraad. Een goede communicatie is 

essentieel voor het handelen van een dorpsraad. Het bestuur is er in geslaagd een 

communicatieteam samen te stellen die deze taak met veel enthousiasme op zich heeft 
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genomen. De commissie heeft inmiddels een communicatieplan opgesteld en is begonnen 

deze te implementeren. Een en ander zal in 2017 nog meer “handen en voeten“ krijgen. 

 

De communicatie tussen de Dorpsraad en inwoners van Ugchelen gebeurt via verschillende 

media: de digitale nieuwsbrief, de website en het kerkblad De Bron. Ook het wekelijkse 

dorpsmeldpunt (DMP) fungeert als zodanig. Bij dit spreekuur is ook de wijkagent aanwezig.  

 

Van een andere orde, maar toch een vermelding waard: de welkomstborden langs de 

invalswegen. Zij leveren niet alleen een bijdrage aan de bekendheid van de activiteiten in 

Ugchelen, maar onderstrepen ook onze Ugchelse identiteit.  

 

Zo nodig en gewenst worden informatieavonden gehouden, al dan niet in overleg en samen 

met de gemeente, over onderwerpen die Ugchelen betreffen. Veelal zijn gemeentelijke 

beleidsvoornemens of planvorming aanleiding voor deze informatieavonden. 

Leden 

Eind 2016 telde de vereniging Dorpsraad 731 leden. Een toename van 105 leden ten 

opzichte van 2015 (+ 14 %). Naar uitbreiding van dit aantal wordt gestreefd! 
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3  Kerncijfers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In december 2016 had de vereniging Dorpsraad Ugchelen 731 leden. Dat is ca. 27 % van de 

huishoudens in het werkgebied van de Dorpsraad Ugchelen (2.664 per 1 januari 2016). 

 

Communicatieplan 

Vanaf 2014 werkt de Dorpsraad met een communicatieplan waarin de uitgangspunten zijn 

verzameld ten aanzien van doelen, doelgroepen, middelen en communicatiestijlen rondom 

de communicatie van de Dorpsraad: 

 verhoging van het aantal leden van 600 naar 1.300 (50 % van alle huishoudens) 

 profilering ten opzichte van Vereniging Ugchelens Belang verduidelijken 

 inzetten nieuwe communicatiemiddelen: o.a. een eigen Digitale Nieuwsbrief 

 uitbreiden persoonlijk contact met diverse kringen in Ugchelen 

 

Website 

Het bezoek van de website is flink toegenomen. Op jaarbasis trok de website van de 

Dorpsraad 5.685 unieke bezoekers, een stijging van 56 %!  

 

Nieuwsbrief 

Eind 2016 is de Dorpsraad overgestapt op een nieuw programma ten behoeve van de 

verzending van de nieuwsbrief. Hierdoor zijn geen exacte gebruiksgegevens over 2016 

beschikbaar.  

In 2016 zijn 7 nieuwsbrieven uitgebracht. 

 
 
 

  

 

 

 

 

Aantal leden: 
731 

(2015: 626) 
+ 16 % 

 

 

 

 

Bezoekers website 
Dorpsraad: 

5.685 
(2015: 3.643) 

+ 56 % 

 

 

 

 

Aantal volgers 
BVT_DR_Ugchelen: 

212 
(2015: 179) 

+ 18 % 
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4  De commissies 
 
De Dorpsraad heeft zijn aandachtsgebieden onderverdeeld over een aantal commissies. 

Hierdoor wordt niet alleen het werk beter gestructureerd, maar vooral expertise en kennis 

optimaal gebundeld. Het bestuur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door deze 

commissies. De commissies van de Dorpsraad (DR) zijn: 

1. Commissie Dorpsprijs 

2. Commissie Welzijn 

3. Commissie Buurtvertegenwoordiging  

4. Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

5. Commissie Groen 

6. Commissie Water 

7. Commissie Milieu 

8. Commissie Communicatie 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een korte weergave van de activiteiten van de commissies 

in 2016. 

4.1  Commissie Dorpsprijs “Papierschepper” 
Commissievoorzitter: Kees Kommer 

Bestuursvertegenwoordiger DR: Harry Vos 

Reglement profiel Dorpsprijs 

“De prijswinnaar(s) kunnen personen of instellingen 

zijn. Het criterium voor nominatie is een bovenmatige 

inzet ten behoeve van het dorp Ugchelen vanuit 

vrijwilligerswerk of  beroep.“ 

Bekendmaking  

Net als elk ander jaar was de spanning voelbaar onder 

de deelnemers van de nieuwjaarsreceptie. Wie hadden 

de Ugchelaren voorgedragen en op wie had de 

commissie haar keus laten vallen? Wie zou het  beeldje van de papierschepper uit handen 

van de voorzitter van de Commissie mogen ontvangen? 

Zoals elk jaar werden veel namen genoemd. Een teken dat er veel actieve dorpelingen zijn 

die zich met hart en ziel in willen zetten voor Ugchelen: Ugchelen heeft “gemeenschapszin”. 

Het is wederom gelukt om, zoals het regelement voorschrijft, het keuzeproces geheim te 

houden. De stemming was echter unaniem. De Dorpsprijs 2016 gaat naar:  

 

Wilma Pothoven 

Wilma heeft zich op velerlei vlakken onderscheiden. Haar brede inzet voor ons dorp, met 

name op het gebied van bestuur en natuur zal niemand zijn ontgaan. Zij is nog steeds volop 

actief voor en in Ugchelen. 
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4.2  Commissie Welzijn 
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom 

 

De Dorpsraad wil een verbindende rol spelen bij  het 

omzien naar elkaar.  

 

Terugtredende zorg 

Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het project 

Noaberschap geeft een antwoord op de terugtredende 

zorg, waar mensen meer op zichzelf en elkaar zijn 

aangewezen.  

 

Noaberschap in Ugchelen 

Het is afgelopen jaar gebleken dat het project Noaberschap in een behoefte voorziet. 

Ongeveer zeventig dorpsbewoners hebben zich aangemeld als vrijwilliger en gaven aan 

graag iets voor een ander te willen betekenen. Aanvankelijk bleek het voor mensen lastig om 

aan te geven dat ze hulp nodig hadden, maar steeds meer dorpsbewoners durven nu  een 

hulpvraag te stellen. Het gaat hierbij o.a. om behoefte aan gezelschap, vervoer naar het 

ziekenhuis/dokter, boodschappen doen, tuin op orde maken en kleine klusjes. De 

werkzaamheden, zoals tuin en klusjes in huis,  werden vooral uitgevoerd bij bewoners met 

een smalle beurs. 

 

Hulpvraag en -aanbod 

Er kon aan ongeveer vijftig hulpvragen voldaan worden. 

De bestuursvertegenwoordiger bracht hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar, waarbij heel 

bewust gekeken werd naar een goede match. Deze persoonlijke benadering heeft zeker 

bijgedragen aan het succes.  Naast de bestuursvertegenwoordiger is nu een tweede 

coördinator (ook op vrijwillige basis) bij dit project betrokken. 

In 2016 zijn twee vrijwilligersavonden  georganiseerd waar ervaringen, ideeën werden 

uitgewisseld en  afspraken zijn gemaakt. Bovendien hebben we kennisgemaakt met de 

ouderenadviseur van Stimenz en haar werkzaamheden. 

Hulp vindt geheel op vrijwillige basis plaats, er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Netwerk Noaberschap 

Er zijn goede contacten gelegd met o.a. De Kap, Stimenz, Buurtzorg, seniorenadviseurs en de 

Bronkerk (Handje Hulp).  Deze organisaties kunnen zo nodig een signalerende functie 

vervullen en hebben inmiddels al verschillende keren bewoners verwezen naar de 

bestuursvertegenwoordiger. 

Om Noaberschap goed onder de aandacht te blijven brengen zijn er in 2016 nog 

verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het maken van een promotiefilmpje dat 

getoond is bij de beide supermarkten in Ugchelen, waarbij vrijwilligers uitleg gaven. 
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Contact met verzorgings-/verpleeghuizen 

Het afgelopen jaar is er een aantal keren, onder leiding  van de  bestuursvertegenwoordiger 

van de  Dorpsraad, een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de verschillende 

activiteitencoördinatoren van de verpleeghuizen in Ugchelen. Het waren oriënterende 

gesprekken met het doel om kennis met elkaar te maken en te bezien of men iets voor 

elkaar kan betekenen. Het is de intentie om in 2017 een gezamenlijke activiteit op te zetten 

voor de bewoners van de drie verpleeghuizen. 

 

 

4.3 Commissie  

  Buurtvertegenwoordiging 
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp 

(tot 19 april 2016: Arie van Diemen) 

 

Van buurtgeoriënteerd naar projectmatig  

De buurtvertegenwoordigers zijn de ogen en oren van 

de buurt en hebben een informerende en verwijzende 

functie naar de Dorpsraad. Zij zetten zich in voor een 

goede woon- en leefomgeving in de buurten.  

In totaal zijn zij 5 keer bij elkaar geweest.  

Enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest: aanpak modderpaden, inventarisatie 

groenvoorzieningen, Ugchelen aan ’t Stuur, schouwen van de buurt, geluidshinder, 

bladcampagne, Noaberschap, speeltoestellen en WhatsApp-groepen. 

 

“Bewoners maken het dorp” 

De werkwijze van de buurtvertegenwoordigers gaat veranderen. In overleg met de 

Dorpsraad richten zij zich in de toekomst op méér projectgericht werken: dit betekent per 

activiteit of onderwerp mensen vinden die meedenken en/of meewerken.  

 

Wisselingen 

Dit jaar hebben enkele wisselingen plaatsgevonden: 

o toegetreden: Diny Boot en Arnold Heer (begin 2016), Annemiek Hermans (eind 2016); 

o afscheid genomen om gezondheidsreden: Ingrid Haaksma (eind 2016).  
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4.4  Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit 
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos 

De belangrijkste doelstelling van de commissie is om ervoor de zorgen dat de kwaliteit van 

onze woon-, werk- en leefomgeving blijft behouden. Dankzij jarenlange inspanning heeft ons 

dorp een gezonde basisstructuur en kende het jaar 2016 weinig nieuwe ontwikkelingen. 

Enkele dossiers verdienen echter onze aandacht. 

1. Ontwikkeling woningbouw op het gemeentelijk “Breustedt-terrein” (Ugchelseweg)  

De bodemsanering van dit terrein is in 2016 afgerond, waardoor het terrein voor 

woningbouw geschikt is. Het bestaande LPG- verkooppunt kan echter een 

belemmerende factor vormen (zie 2). In overleg met gemeente worden de 

mogelijkheden voor seniorenwoningen en/of zorgwoningen onderzocht. 

2. Pompstation De Witte (Ugchelseweg) 

De gemeente is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met de eigenaar van 

het pompstation over verplaatsing ervan. Een voor de Dorpsraad zeer teleurstellend 

resultaat, aangezien de aanwezigheid van dit verkooppunt motorbrandstoffen 

beperkingen oplegt aan bouwmogelijkheden in de directe omgeving van het 

tankstation. Dit raakt de ontwikkelingsplanen  langs de Molecatenlaan en op het 

Breustedt-terrein.  

De gemeente heeft toegezegd een adviesbureau in te schakelen om te onderzoeken 

welke mogelijkheden er alsnog zijn. 

3. Centrumontwikkeling (Centrum) 

De Dorpsraad en de ondernemersvereniging UgchelenPlaza hebben gezamenlijk het 

gemeentebestuur verzocht actie te ondernemen om de ontwikkeling van “ons” centrum 

actief op te pakken. De urgentie ervan wordt mede ingegeven doordat pompstation De 

Witte vooralsnog op de huidige plaats blijft gehuisvest. 

Voor alle duidelijkheid: het particulier initiatief is hier primair aan zet. De Dorpsraad 

staat feitelijk als “supporter” aan de zijlijn. 

4. CODA (Molecatenlaan) 

Voor deze locatie, in eigendom bij CODA, zijn helaas geen ontwikkelingen te melden. 

5. 30-km/h-regime (Richtersweg/Ugchelen) 

De bewoners van de Richtersweg hebben in nauwe samenwerking met en 

ondersteuning van de Dorpsraad een inrichtingsplan voor hun straat opgesteld. Het 

plan heeft tot doel de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Het lijkt er op dat 

dit plan in 2017 gerealiseerd kan worden, met financiële steun van de gemeente en 

mogelijk subsidie van de provincie. 

De Dorpsraad steunt het 30-km/h-regime en zou graag zien dat het op meer plekken in 

Ugchelen inhoudelijk wordt ingevuld. De Dorpsraad roept bewoners van Ugchelen op 

om plannen voor hun straat of buurt op te stellen. Het inrichtingsplan van de 

Richtersweg kan hierbij als voorbeeld dienen. 
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6. Aanpak viaduct G.P. Duuringlaan 

Inmiddels zijn (eindelijk) de eisen duidelijk die zowel Rijkswaterstaat als de gemeente 

stellen ten aanzien van het  verfraaien van het viaduct.  Er is een plan ontwikkeld dat 

binnenkort met de gemeente zal worden besproken.  

Ter financiering van het plan zullen wellicht sponsors worden gezocht.   

Uiteraard wordt bij de uitwerking rekening gehouden met de ideeën die door bewoners 

in het verleden zijn aangedragen. 

7. Reconstructie Rijksweg A1 

De geplande werkzaamheden vallen volledig onder regie van Rijkswaterstaat. Ugchelen 

of de Dorpsraad hebben geen functionele rol in deze. Op eigen initiatief is de Dorpsraad 

echt met Rijkswaterstaat in overleg met betrekking tot vragen die de kwaliteit van de 

leefomgeving van Ugchelen raken, zoals 

- te verwachten toename verkeersvolumen, 

- te verwachten verhoging van de maximum snelheid en snelheidsoverlast, 

- mogelijke initiatieven ten behoeve van geluidhinder, 

- mogelijk overlast van fijnstof. 
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4.5  Commissie Groen 
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp  

(tot 19 april 2016: Arie van Diemen) 

Dorpspark „De Goudvink“  

Op 27 januari 2016 werd het Dorpspark geopend en de 

naam “De Goudvink” officieel onthuld. Een aantal 

weken later, op 29 februari, kreeg ook het beeld “Goos” 

van Lon Robbé een definitieve plaats in het park. 

De park is een verrijking van het centrumgebied en 

wordt druk door de bewoners van Ugchelen bezocht. 

Om de toegankelijkheid te bevorderen heeft de gemeente na klachten een half verharding 

op de wegen aangebracht. De Goudvink is daardoor uitstekend begaanbaar geworden voor 

mensen met een rollator of kinderwagen. 

Ter verhoging van het gevoel voor veiligheid is daarnaast op de bruggetjes in het park aan 

beide zijden een leuning aangebracht. 

De Gemeente heeft positief reageert op het voorstel van de Dorpsraad om in het park een 

boom te planten ter ere van elke winnaar van de Dorpsprijs Ugchelen. In het voorjaar van 

2017 zullen de eerste 14 bomen worden geplant voor de huidige winnaars. 

 

Wegwijzers 

Op suggestie van een aantal inwoners zijn, in samenspraak met de Gemeente, toeristische 

wegwijzers geplaatst op centrale plekken in het dorp, t.w. bij De Kei, de kruising 

Ugchelseweg/Molecatenlaan, en de kruising Hoenderloseweg/Hoog Buurloseweg. 

 

Klompenpad Ugchelen - Beekbergen 

Op initiatief van Hotel van der Valk werkt de Commissie Groen samen met de Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland en de Gemeente Apeldoorn aan de totstandkoming van een 

Klompenpad. De geplande route begint bij Hotel De Cantharel en loopt via Ugchelen naar 

Beekbergen. De aanleg van het Klompenpad begint naar verwachting in 2017. 

 

Kids-ommetje Schoolbeek en Veldekster 

Vanaf het voorjaar 2016 is deze les zowel op De Touwladder als De Steenbeek met veel 

succes aangeboden (Groep 7). Inmiddels wordt er over een nieuw Kids-ommetje nagedacht, 

en wel rond de Winkewijertspreng. Dit ommetje is bestemd voor de basisscholen De 

Bouwhof en Eloy. 

 

Nieuwsrubriek ‘De Speciale Boom’ 

Bomen spelen een belangrijke rol in het dorpsgezicht en de karakter van Ugchelen. De 

rubriek ‘De Speciale Boom’ licht bijzondere bomen uit en vertelt hun verhaal. Deze verhalen 

worden zowel gepubliceerd op de website van de Dorpsraad als in De Bron. De doelstelling is 

tweeledig:  

 een aanzet bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan, en  

 een totaalbeeld van de bomen in Ugchelen en hun rol in het leven van Ugchelaren. 
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Moestuin op basis van permacultuur 

Op initiatief van een aantal inwoners van Ugchelen, hebben we samen met de gemeente 

naar een geschikte plek gezocht voor een moestuin op basis van permacultuur. Een 

verglijkbaar initiatief draait al met veel succes in het Zuiderpark. Mogelijke locaties vielen 

echter af vanwege gebrek aan draagkracht, zodat dit project is gestopt. 

 

Kapvergunningen 

Op basis van de gegevens van de gemeente loopt Commissie Groen alle aanvragen voor 

kapvergunningen na die betrekking hebben op Ugchelen. Indien nodig neemt de commissie 

actie om het verlenen van een kapvergunning te voorkomen. 

 

Snippergroen  

De Commissie Groen heeft namens de Dorpsraad ingesproken op het voorstel van de 

gemeente om het beleid ten aanzien van het snippergroen aan te passen (verkoop aan 

aanpalende huiseigenaren). Door deze verkoop ontstond het risico dat (waardevolle) bomen 

vanuit de bestaande structuren gekapt kunnen gaan worden. Ook vanuit andere dorps- en 

wijkraden kwam veel kritiek, voornamelijk over de sterk verhoogde koop c.q. huurprijzen van 

de bewuste stukken snippergroen. De notitie is vooralsnog aangehouden/ teruggenomen. 

 

Groenstructuurkaart 

In het verlengde daarvan heeft de Commissie Groen ook input gegeven voor de nieuwe 

Groenstructuurkaart die 2017 van kracht zal worden. Zowel het Noord-Oostelijk deel van 

Ugchelen als de nieuwe wijk Ugchelen Buiten stonden in het concept aangegeven als niet-

kapvergunning plichtig, wat in onze ogen in strijd was met het groene karakter van 

Ugchelen. In het definitieve ontwerp van de Groenstructuurkaart is nu heel Ugchelen 

kapvergunning plichtig. 

 

4.6  Commissie Water 
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos 

Voorzitter: Herman Geurts  

In 2016 heeft de commissie zich met de volgende 

onderwerpen bezig gehouden: 

1. Schoonmaken sprengen en bruggen Winkewijert 

2. Project “Je school kan de beek in” 

3. Beken, Soortmanagementplan en vistrap 

4. Informatieborden Koppelsprengen 

5. Lezingen en rondleidingen 

 

Schoonmaak sprengen en bruggen Winkewijert 

In samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe zorgt de commissie, met hulp van een groot 

aantal vrijwilligers, voor structurele schoonmaak van de Ugchelse sprengen, t.w. 

 de Koppelsprengen, 
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 een deel van de Steenbeek,  

 de Geurtssprengen c.q. Schoolbeek en 

 de Winkewijert (sinds oktober 2015). 

De twee bruggen bij de sprengkoppen van de Winkewijert bleken aan vervanging toe te zijn. Uit 

onderzoek met het Waterschap Vallei en Veluwe bleek dat het Waterschap de eigenaar is. Zij 

hebben beide bruggen inmiddels vervangen. 

 

Project “Je school kan de beek in“  

Het doel van dit programma is om leerlingen uit groep 7 van de basisschool in contact te laten 

komen met de natuur en cultuur van Ugchelen. Het programma bestaat uit drie delen: 

 Theorieles op school 

 Excursie naar de beken, de Hamermolen of Bouwhofmolen, met afsluitende 

fotospeurtocht 

 Praktijkles schoonmaken beken en snoeiwerk in het bos (i.s.m. Waterschap Vallei en 

Veluwe en Gemeente Apeldoorn afdeling Groen) 

 

Beken, Soortmanagementplan (SMP) en vistrap 

Het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gemeente Apeldoorn hebben een Soortmanagementplan 

(SMP) opgesteld voor de Ugchelsebeek, de Schoolbeek en de Steenbeek. Het SMP geeft aan welke 

beschermde soorten binnen het beekgebied voorkomen, hoe ze het gebied gebruiken en hoe het 

gebied beheert moet worden. Het SMP voor dit gebied is opgesteld om de vispasseerbaarheid te 

garanderen voor met name de beekprik. Voor het opheffen van de belemmeringen in de beken is 

een uitvoeringsplan opgesteld. In het kader hiervan is in 2016 een vistrap gerealiseerd tussen de 

Ugchelsebeek en de Schoolbeek. 

 

Informatieborden Koppelsprengen 

Naast het onderhoud is het van wezenlijk belang om de sprengen in het dagelijks gebruik 

van het bos te beschermen, met name voor afkalving van de oevers. In dit kader zijn begin 

2016 informatieborden worden geplaatst in het gebied van de Koppelsprengen. 

 

Lezingen en rondleidingen 

In 2016 hebben Herman Geurts en Theo Kuipers twee lezingen gegeven over het ontstaan van de 

Veluwe en de cultuurhistorie van de sprengenbeken.  

Coby Kuipers heeft rondleidingen gegeven aan het IVN. 
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4.7  Commissie Milieu 
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos 

De Commissie Milieu houdt zich bezig  

met de volgende onderwerpen: 

 Grondwatervervuiling 

 Bodem- en grondwatervervuiling 

 Stortplaatsen 

 Energie(besparing) 

 

Arseenproblematiek  

In de jaarvergadering van 2015 kwamen twee stortplaatsen in Ugchelen aan de orde die in het 

jaarverslag 2013 werden genoemd. Bieden hadden te maken met mogelijke 

arseenproblematiek. Navraag bij de Gemeente Apeldoorn leverde het volgende antwoord op: 

 "Gat van Luttikhuizen" (Casimirlaan) 

Voormalige slibstort, in particulier eigendom. De aanpak van deze stortplaats valt onder 

de Wet Bodembescherming (Wbb), de provincie Gelderland is bevoegd gezag. In 

mondeling overleg heeft de provincie aangegeven dat de stortplaats is afgedekt en er 

geen risico's zijn. 

 Het stortgat van Van Gelder  

Het stortgat is onderzocht en bij de provincie Gelderland gemeld. De provincie heeft 

vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van bodemverontreiniging. De aard en de 

omvang is beperkt. Het materiaal bestaat voor het grootste gedeelte uit puin.  Dit 

betekent dat er geen saneringsnoodzaak is vanuit de Wbb. 

Voor wat betreft de Dorpsraad zijn beide kwesties afgehandeld. 

 

Terrein Garage Van Kampen (Methusalemlaan 59)  

Op deze locatie is de bodem vervuild door garageactiviteiten. De bodem is in 2012 

gesaneerd. Er wordt nog een saneringsplan voor het verontreinigde grondwater verwacht. 

De Dorpsraad meent dat de aanwonenden onvoldoende op de hoogte worden gehouden 

van de voortgang van de grondwatersanering.  Begin 2017 is er een bewonersavond 

gepland. 

„Breustedt-terrein“ (Ugchelseweg 78)  

Het gaat hierbij om het terrein waar ooit het bedrijf Breustedt gevestigd was. De bodem is 

verontreinigd met trichlooretheen (TRI) en perchlooretheen (PER), chemicaliën die o.a. 

worden gebruikt voor chemische reiniging van materialen. De sanering is reeds toegezegd in 

2012, maar wordt pas eind 2016/begin 2017 uitgevoerd. 

De uitvoering kent twee fases. De eerste fase bestaat uit het ontgraven van de 

verontreinigde grond tot het grondwaterniveau, op de plek waar woningen gebouwd 

worden. Na de ontgraving wordt een leeflaag aangebracht. Deze fase is in de zomer 2016 

afgerond. 

In de tweede fase wordt, op het achterste deel van de locatie, aanvullend een in-situ 

sanering van het grondwater uitgevoerd door middel van het inspuiten van ozon in de 

bodem dat de verontreinigende stoffen afbreekt. Deze fase zal tot begin 2017 duren. 
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4.8  Commissie Communicatie 
Bestuursvertegenwoordiger:  
Stefani Hilferink en Henk Laurens  
 

De commissie heeft zich voor 2016-2017  

ten doel gesteld: 

 Verhoging van het aantal leden naar 1.300 

 Profilering t.o.v. Ugchelens Belang 

verduidelijken 

 Inzetten nieuwe communicatiemiddelen:  

o Digitale nieuwsbrief 

o Vernieuwing website 

 Uitbreiden persoonlijk contact met diverse kringen die in Ugchelen actief zijn 

Het aantal leden is in het verslagjaar gegroeid van 626 naar 731 leden (+ 16 %). 

In 2016 is 7 keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met actuele onderwerpen. Verder is er 

gewerkt aan een nieuwe website, die begin 2017 online is gegaan. 

Na de Algemene Ledenvergadering is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden: 

Stefani Hilferink en Henk Laurens. Zij vertegenwoordigen de commissie tevens in het bestuur 

van de Dorpsraad. 
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5  Overige aandachtsgebieden 
 
 
Naast de commissies begeleidt de Dorpsraad een aantal 

initiatieven, en wel:  

1. Burgerinitiatieven 

2. Dorpsmeldpunt 

De activiteiten van deze iniatieven in 2016 lichten wij in de 

volgende twee hoofdstukken toe. 

 

5.1  Burgerinitiatieven 
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp  
(tot 19 april 2016: Arie van Diemen) 
 
 
Zwerfvuil invalswegen 

Op de laatste zaterdagen van maart en september van 

2016 heeft een groep vrijwilligers onder leiding van Jan 

Visser zich weer ingezet om het zwerfvuil op de 

invalswegen van Ugchelen op te ruimen.  

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt hij hierbij ook 

bijgestaan door cliënten van Het Leger des Heils.  

Wat ons in positieve zin opviel: het leek als of Ugchelen al een stuk schoner is geworden in 

vergelijking met voorgaande jaren! Een teken dat het de moeite loont. 

Adoptie openbare ruimte t.b.v. zwerfvuil 

Inmiddels zetten zich al 30 adoptanten in om het zwerfvuil in Ugchelen op te ruimen. Een 

mooi aantal, te meer omdat uit de evaluatie van het project in april 2016 bleek dat er nog 

geen volledige dekking is. Aanmeldingen zijn nog steeds welkom. 

In april hebben wij de adoptanten uitgenodigd voor een bijeenkomst met 

vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn en afvalverwerker Circulus-Berkel. Bij deze 

gelegenheid, bedoeld als extra bedankje voor de inspanningen, werd een interessante 

voordracht en rondleiding gegeven door Circulus-Berkel. Tevens heeft de Gemeente alle 

adoptanten een presentje en de jaarlijkse vergoeding voor het extra legen van de grijze 

container aangeboden. 

Beektuin 

De vaste groep vrijwilligers heeft zich ook in 2016 weer om de Beektuin bekommerd. Zij 

zorgen ervoor dat dit kleine parkje tegenover het IJscafé De Kei een aantrekkelijke rustplek 

midden in het dorp blijft. Hun inspanningen worden beloond: van de houten bankjes in het 

park wordt, zeker op zonnige dagen, dankbaar gebruik gemaakt. 
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5.2  Dorpsmeldpunt 
 

Het dorpsmeldpunt is elke dinsdag open van  

19.00-19.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties.  

 

De leden van het bestuur verdelen samen het gastheerschap. Het bestuur vindt het prettig 

dat bewoners elke week op het dorpsmeldpunt hun ideeën, wensen of kritiek persoonlijk 

kunnen indienen. 

 

In 2016 heef het bestuur 11 meldingen ontvangen. 

 

6  Betrokkenen vanuit de  

   Gemeente en politie 
 
 
De Dorpsraad is zeer verheugd over het goede en 

structurele contact met zowel de Gemeente Apeldoorn 

als de wijkagente. In de volgende twee hoofdstukken 

komen zij zelf aan het woord. 

 

6.1  Stadsdeelmanager  

 Apeldoorn Zuidwest 
Pauline Tiecken, Stadsdeelmanager Ugchelen a.i. 

Terugblik 2016 

Als vervanger van de door ziekte tijdelijk afwezige vaste 

stadsdeelmanager voor Ugchelen, stapte ik pas in het 

najaar van 2016 weer Ugchelen binnen. Het betrof 

inderdaad een weerzien met Ugchelen, want ook in 2013 

mocht ik een tijdje de toenmalige stadsdeelmanager 

vervangen. Vraag die je jezelf dan stelt; is er veel 

veranderd in Ugchelen? En hoewel dat op het eerste oog niet altijd direct zichtbaar is, was 

dat natuurlijk wel het geval!  

 

Komborden 

Heel zichtbaar en recent gerealiseerd is de transformatie van de witte naar de blauwe 

komborden. Een wens die breed gedragen werd en waar eerst wel goed over gesproken is 

met elkaar. Want bij elk burgerinitiatief zijn er enthousiaste kartrekkers én er zijn diegene 

die de kritische noot laten horen. Mooi om te zien dat een kritische discussie het gezamenlijk 
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vieren van het succes uiteindelijk niet in de weg hoeft te staan. Eendrachtig zijn de borden 

geplaatst en Ugchelen is trots!  

 

Naoberschap 

Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk is het verankeren van de aandacht voor de 

sociale cohesie. Het project Noaberschap werd verder uitgebreid en er werd meerdere 

malen actief geworven voor nieuwe vrijwilligers. Er werden contacten gelegd met andere 

organisaties op het gebied van welzijn en er werd vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. 

Een initiatief dat werkt, maar ook de kans moet krijgen om verder te ontwikkelen. De 

Dorpsraad blijft zich hier voor inzetten.  

 

Samenwerking 

Dat Ugchelen trots is op haar openbare ruimte is zeker niet veranderd in de afgelopen jaren. 

Nog steeds zetten vaste vrijwilligers zich in voor het onderhoud van de beken en sprengen 

en ook het overige openbaar bestaand, maar ook nieuw te realiseren groen mag op grote 

aandacht vanuit het dorp rekenen. Dit gaat in goed overleg met de collega’s van de 

gemeente; men maakt graag gebruik van elkaars kennis, vaardigheden en materialen en als 

de plank een keer mis geslagen wordt, is er ook ruimte om dit toch naar tevredenheid op te 

lossen. De zandpaden bij de Goudvink  zijn hier een voorbeeld van.  

 

Gebiedsgericht werken 

Samen sterk voor de eigen wijk, het lijkt te werken in Ugchelen. Maar ook Ugchelen krijgt te 

maken met hernieuwde ideeën die landelijk, maar ook in Apeldoorn ontstaan omtrent 

burgerparticipatie, zelfredzaamheid en de rol van de gevestigde dorps- en wijkraden daarin. 

Een discussie die in 2017 verder gevoerd zal worden met het Apeldoorns gemeentebestuur.  

In Ugchelen is men daar klaar voor; de goed op elkaar ingespeelde Dorpsraad nam in 2016 

ook de tijd om het eigen ledenbestand en de eigen communicatie structureel te verbeteren.  

Want ook voor het mooie en fijne Ugchelen bestaan nog wensen voor de toekomst! 

Levensloopbestendige woningbouw, centrumontwikkeling, meer ingerichte 30-km/h-zones; 

grote ambities die behoorlijke voeten in de aarde hebben. Daar is draagvlak én menskracht 

voor nodig en het besef dat ook in 2017 de schouders er weer gezamenlijk onder moeten 

om Ugchelen aantrekkelijk te houden. Af en toe stilstaan bij de behaalde resultaten en 

waardering uitspreken helpen mee om met elkaar die energie vast te houden.  

 

6.2  Wijkagent 
Petra van Doorn 

Spreekuur 

Het afgelopen jaar kwamen er 52 inwoners van 

Ugchelen naar het spreekuur. Een stijging van 17 

personen, en dat is best veel. De klachten, vragen en 

opmerkingen waar u mee komt blijven zo’n beetje 

hetzelfde: snelheid, hondenoverlast, maar ook 

burenruzies. Veel inwoners werden doorverwezen 
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naar de juiste instantie. Voor alles wat te maken heeft met honden kunt u contact opnemen 

met de afdeling THOR van de Gemeente Apeldoorn, tel. 14055. 

WhatsApp-groepen 

WhatsApp werd verder uitgebreid en de borden zijn inmiddels geplaatst. Ondertussen is er 

ook verbinding gemaakt met de omliggende dorpen. Bijvoorbeeld een verdachte auto die 

vanuit Ugchelen de Engelanderholt oprijdt, zal worden doorgegeven aan de beheerder in 

Beekbergen die het weer in de juiste WhatsApp-groep uitzet. Een mooi resultaat van ook 

een goede samenwerking! 

Let er wel op dat de WhatsApp-groepen alleen  gebruikt worden voor het melden van 

verdachte situaties die op dat moment gaande zijn. Andere zaken zoals tips of zaken die 

eerder gebeurd zijn, horen hier niet thuis. 

Kijkt u ook eens op de site van de WhatsApp-groepen in Ugchelen: www.buurtpreventie-

ugchelen.nl. Hier vindt u o.a. informatie over de indeling van de groepen/buurten, de 

spelregels (Do’s en Dont’s) en kunt u zich aanmelden voor de WhatsApp-groep in uw buurt. 

Verkeersveiligheid en 30-km/h-zones 

Parkeren rond het ziekenhuis en de vier basisscholen blijft bij ons op de agenda staan. Er 

kwamen ook weer de nodige meldingen van overlast van snelheid binnen. We kunnen niet 

structureel controleren, maar doen ons best. Weet dat de bekeuringen van te hard rijden in 

een 30-km/h-zone behoorlijk hoog zijn! 

Aantal km  
boven de limiet 

Boete binnen 
de bebouwde 
kom 30 km-
zone 

Boete binnen 
de bebouwde 
kom 50 km-
zone 

Boete op 
provinciale 
wegen 

Boete op  
autosnelwegen 

5 km € 51,- € 32,- € 29,- € 28,- 

10 km € 98,- € 66,- € 62,- € 58,- 

15 km € 170,- € 124,- € 119,- € 110,- 

20 km € 236,- € 176,- € 168,- € 158,- 

 

Met alle partners en inwoners van Ugchelen proberen we Ugchelen zo veilig mogelijk te 

maken en te houden! 
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7  Financiën 2015 
 

De Dorpsraad maakt een uitgebreid financieel verslag  

ten behoeve van de verantwoording aan de gemeente 

Apeldoorn. Hieronder treft u een samenvatting aan. 

 

BALANS  

Activa Reëel 
2016 

Reëel 
2015 

   
Bezittingen   
- Voorraad beeldjes Dorpsprijs 1.050 1.260 
   
Liquide middelen   
Bank-Rekeningcourant 977 922 
Bank-Spaarrekening 5.000 10.000 
Debiteuren/Crediteuren 2.240 215 

                                   Totaal liquide 
middelen 

8.217 11.137 

   

Totale activa 9.267 12.397 

 

Passiva Reëel 
2016 

Reëel 
2015 

   
Reserveringen   
- Bestemmingsreserves 3.711 7.079 
- Algemene reserve 4.156 4.128 

                                      Totaal 
reserveringen 

7.867 11.207 

Voorzieningen   
- Vervanging laptop 350 350 
- Aanschaf beeldjes Dorpsprijs 1.050 840 

                                      Totale 
voorzieningen 

1.400 1.190 

   
   

Totale passiva 9.267 12.397 
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WINST- EN VERLIESREKENING  

BATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN 

Lasten Begroot 
2017 

Reëel 
2016 

Reëel 
2015 

    
Personeelskosten - - - 
Bestuurvergoeding 1.050 900 1.125 
Huisvestingskosten 1.850 3.743 3.831 
Projectkosten 13.800 11.914 8.947 
Advertentie-/Drukkosten 2.000 1.863 1.952 
Bestuur-/Secretariaatskosten 2.500 3.466 2.848 
Vergaderkosten 1.650 2.836 1.975 
Kantoorbenodigdheden 150 59 75 
PR (promotie-/ontwikkelingskosten) 1.500 1.247 1.425 
Representatiekosten 250 101 420 
Overige kosten 1.000 1.179 1.266 
    

Totaal lasten 25.750 27.308 23.864 

 

  

Baten Begroot 
2017 

Reëel 
2016 

Reëel 
2015 

    
Subsidie Gemeente Apeldoorn 17.582 17.422 17.138 
Subsidie het Ommetje - - 1.500 
Subsidie Zwerfvuil - - 500 
Subsidie Jongerencentrum UB - 5.000 - 
Subsidie “Je school kan de beek in” 500 1.691 - 
Opbrengst verkoop boekjes - 49 - 
Intrest en diversen 20 16 61 

Totaal baten 18.102 24.178 19.199 

    

Totaal lasten 25.750 27.308 23.864 

    

Resultaat -7.648 -3.130 -4.665 
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LASTEN: toelichting op Projectkosten 

Projectkosten Begroot 
2017 

Reëel 
2016 

Reëel 
2015 

    
Openbare ruimte 3.100 2.703 5.000 

- Molecatenlaan - - 5.000 
- Herplant bomen de Goudvink 2.600 - - 
- Bewegwijzering - 2.578 - 
- Ugchelen Blauw - 125 - 
- Diversen  500 - - 

    
Water en  Milieu 1.500 - 504 

- Eendrachtspreng - - 504 
- Wandelroute sprengen 500 - - 
- Bebording groenstructuur 1.000 - - 

    
Educatie 1.000 996 996 

- Je school kan de beek in 1.000 996 996 
    
Jeugd 750 5.000 - 

- Jongerencentrum UB 250 5.000 - 
- Speelvelden 500 - - 

    
Communicatie 800 625 758 

- Digitale nieuwsbrief 250 - 69 
- Welkomstportalen 150 130 169 
- Folders 150 306 520 
- Vernieuwing website 250 189 - 

    
Zorg en Welzijn 750 19 250 

- Noaberschap 500 19 - 
- Kunst 250 - 250 

    
Bewonersparticipatie 5.900 2.571 1.439 

- Schoonmaken Beken en 
Sprengen 

1.000 1.124 264 

- Beektuin 150 41 138 
- Zwerfvuil 750 874 1.037 
- Reparatie Café 500 318 - 
- Richtersweg 30-km/h-zone 1.000 214 - 
- Viaduct G.P. Duuringlaan 2.000 - - 
- Prestatievergoeding 

vrijwilligers 
500 - - 

    

                                              Totaal 13.800 11.914 8.947 
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8  Speerpunten 2017-2019 
 
De Dorpsraad heeft de ambitie om de volgende 

activiteiten in 2017 te ontwikkelen en uit te voeren: 

 
 
 
 

1. De leefomgeving is schoon, fijn en veilig. 

2. Een buurt waar je je veilig voelt. 

(WhatsApp groepen, Verstevigen 30-km/h-zone) 

3. Perspectief voor jeugd en ouderen. 

4. Voldoende geschikte woonruimte voor senioren en aandacht voor 

zorgwoningen. 

5. Noaberschap:  

 vraag en aanbod op elkaar afstemmen, en 

 bevorderen dat dit initiatief verankerd wordt in de gemeenschap van 

Ugchelen. 

6. Ugchelse verpleeghuizen- en verzorgingshuizen  

 met elkaar in contact brengen, 

 gezamenlijke activiteiten ontplooien, en 

 meer verbinding met elkaar en het dorp bevorderen. 

7. Ontwikkelen van een aantrekkelijk centrumgebied. 

8. Ledenaantal verhogen: meer leden, meer zegkracht. 

9. Behoud van het dorpse karakter. 

10. Het verschil tussen de vernigingen „Dorpsraad Ugchelen“ en „Ugchelens 

Belang“ duidelijk overbrengen op de inwoners van Ugchelen 
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9  Personalia 
 

Samenstelling Dorpsraad 2015 

Voorzitter: Harry Vos 

Penningmeester: André van den Heuvel  

Secretaris: Leo Mooijman 

Wineke Blom 

Ron Brummelkamp 

Henk Laurens 

Stefani Hilferink (kandidaat bestuurslid) 

 

Stadsdeelmanager: Harriët Althof / Paulien Tiecken a.i. 

Stadsdeelregisseur openbare ruimte Zuid-West: Wim Mulder 

Wethouder “dorps”zaken Ugchelen: Johan Kruithof 

Wijkagent: Petra van Doorn 

Commissie Dorpsprijs 

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos 

Voorzitter: Kees Kommer 

Conja van den Heuvel | Lex Quartel | Wilma van Wijk | Gert Woutersen 

Commissie Welzijn 

Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom 

Floortje van der Heijden 

Commissie Buurtvertegenwoordiging 

Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp 

Voorzitter: Jacqueline Pol 

Diny Boot | Ingrid Haaksma | Arnold Heer | Floortje van der Heijden | Kobus Rouwenhorst 

Notulist: Mirjam de Vries 

Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos 

André van den Heuvel | Wim Lubbers | Gert Wassink 

Commissie Groen 

Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp 

Johan Belonje| Wilma Pothoven | Gepke van Scherpenzeel | Adviseur: Marc van Scherpenzeel 

Commissie Water 

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos  

Voorzitter: Herman Geurts 

Coby Kuipers | Fred Schaart | Tineke Weidema   

Commissie Milieu 

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos  

Voorzitter: Johan van Veen 



 

 
21 maart 2017, versie 1.0bk 

27 Dorpsraad Ugchelen | Jaarverslag 2016 

Commissie Communicatie 

Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens  

Stefani Hilferink | Birgit Kiesewetter | Jacqueline Pol 

 


