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Een woord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag 2017.
Opnieuw een boeiend verenigingsjaar; een jaar waarin de
dorpsraad zich weer met veel enthousiasme heeft ingezet om zijn
doelstelling optimaal waar te maken: het minimaal in stand houden
en waar mogelijk verbeteren van het woon-werk-en leefklimaat in
ons dorp Ugchelen. In die opzet zijn we als bestuur voldoende
geslaagd, samen met de vele vrijwilligers die op diverse fronten
werkzaam zijn geweest. Voor deze groep is hier een woord van
dank op zijn plaats.
Een jaar waar uw voorzitter met tevredenheid op terug ziet.
En de inwoner van Ugchelen, en u als verenigingslid, ervaart die dat ook?
Als we afgaan op het aantal ontvangen reacties vanuit de “samenleving”, durf ik te stellen dat we
naar volle tevredenheid hebben gewerkt.
Onder verwijzing naar de verslagen van de diverse commissies, kortheidshalve een aantal
willekeurige zaken:
• We konden het fysieke dorpsmeldpunt (DMP) met de wekelijkse zitting in Ugchelens Belang
opheffen: er kwamen nauwelijks meldingen binnen
• Het project Noaberschap loopt zeer goed
• Beken en sprengen, de openbare ruimte wordt door vrijwilligers nog steeds schoongemaakt
• De dorpsraad kreeg een forse subsidie , d.w.z. een blijk van waardering, voor de publicatie van
het boekje over de Bouwhofmolen
• Het groene Ugchelen heeft in de beleidsnota’s een grotere bescherming gekregen door de
inbreng van de commissie groen
• De noodzaak voor senioren-en/ of zorgwoningen wordt nu ook door de gemeente als een hard
gegeven beschouwd
• De centrumontwikkeling staat eindelijk weer eens op de politieke agenda van de
gemeenteraad.
• Samen met bewoners van de Richtersweg- een burgerinitiatief- is getracht de straat veiliger en
fraaier te maken; het voorstel kreeg uiteindelijk echter onvoldoende draagvlak.
• Het plan van de dorpsraad voor het opknappen van het viaduct G.P. Duuringlaan wordt door de
gemeente positief ontvangen; aan realisering wordt gewerkt
• Het periodiek overleg met de gemeente leidt ertoe dat de openbare ruimte over het algemeen
goed wordt onderhouden en ”minpunten” worden opgelost; Ugchelen ligt er goed bij.
• De geluidshinder en de fijnstofproblematiek van de rijksweg A1 werd op de agenda gezet door
de Antennegroep (v.h. commissie buurtvertegenwoordigers)
• Door de gemeente werden we benaderd voor een eerste verkennend gesprek over een
eventuele locatie van een transferium in Ugchelen
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Wat mogen we in het reeds lopende jaar 2018 verwachten?
Er zal na de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders door de ook nieuwe
gemeenteraad een standpunt moeten worden ingenomen over de positie en werkwijze van de
dorps- en wijkraden. Ik ben er niet bij voorbaat gerust op v.w.b. de uitslag van die politieke
discussie. De Dorpsraad is hierin partij!
Ik durf te stellen dat de continue druk die de dorpsraad op het gemeentebestuur heeft
uitgeoefend, vergezeld van sterke argumenten, met betrekking tot de centrumontwikkeling
eindelijk tot een concreet resultaat heeft geleid en dat dit jaar plannen kunnen worden vorm
gegeven. Hierbij moet ook gedacht worden aan (plannen voor) de bouw van senioren- annex
zorgwoningen in Ugchelen. O.a. het zgn. Breustedt-terrein aan de Ugchelseweg wordt hiervoor
gereserveerd. In deze planvorming is voor de Dorpsraad een belangrijke plaats weggelegd.
Met o.m. Rijkswaterstaat , de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) en de gemeente wordt
contact onderhouden over de gevolgen van de verkeerstoename en snelheidsverhoging op de A1.
Er bereiken ons toenemende klachten van bewoners over geluidstoename en fijnstofhinder. Gelet
op de (machts-)positie van de Dorpsraad zal hier eerder een “vinger aan de pols” – werkwijze
moeten worden gevolgd. Maar toch……
En dan zijn er natuurlijk altijd de kleine “dingetjes” die geregeld moeten worden, meestal
onzichtbaar voor de buitenstaander.
Dit is het laatste jaarverslag van de huidige voorzitter.
Na 10 jaar bestuurslid, waarvan 9 jaar als voorzitter, is het tijd om op te stappen. Ruimte maken
voor andere personen, ideeën en opvattingen. Het is mooi geweest, in de meest letterlijke zin. Een
plezierige, boeiende en leerzame periode: werken aan de publieke zaak, werken aan het algemeen
belang van en voor Ugchelen. Dank aan een ieder die dit mogelijk hebben gemaakt. De vereniging
Dorpsraad Ugchelen met zijn leden heeft zijn bestaansrecht, nut en noodzaak, al lang bewezen. Ik
weet zeker dat dat ook de komende jaren het geval zal zijn.

Harry Vos, voorzitter
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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. 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 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.
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2 Organisatie, bestuur en commissies
Bestuur
Het bestuur van de vereniging Dorpsraad Ugchelen bestond in het afgelopen jaar uit 7 personen.
Het bestuur vergadert 1x per maand, met uitzondering van de vakantiemaanden. Deze besloten
bestuursvergaderingen worden genotuleerd door een notulist 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.
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.
De communicatie tussen de Dorpsraad en inwoners van Ugchelen gebeurt via verschillende media:
de digitale nieuwsbrief, de website en het dorpsblad De Bron. Wegens de geringe aanloop is
medio 2017 gestopt met de fysieke bezetting van het wekelijkse dorpsmeldpunt (DMP). Het
spreekuur van de wijkagent is nog wel iedere dinsdagavond in het dorpshuis.
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 2017 telde de vereniging Dorpsraad 735 leden. Een toename van 4 leden ten opzichte van
2016. Uitbreiding van het aantal leden is en blijft een doelstelling voor het bestuur.
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Kerncijfers

Aantal leden:
735
(2016: 731)
+ 0,7 %

Aantal “opens”
Digitale Nieuwsbrief:
≈ 436
(2016: ≈ 430)
+ 1,4 %

Bezoekers website
Dorpsraad:
3.461
(2016: 5.685)
- 39 %

Leden
In december 2017 had de vereniging Dorpsraad Ugchelen 735 leden. Dat is ca. 28 % van de
huishoudens in het werkgebied van de Dorpsraad Ugchelen (2.664 per 1 januari 2016).
Website
Het bezoek van de website is in 2017 afgenomen. Op jaarbasis trok de website van de Dorpsraad
3.461 unieke bezoekers, een daling van 39 % ten opzichte van 2016!
Nieuwsbrief
In 2017 zijn 8 nieuwsbrieven en 8 themaberichten uitgebracht. Het aantal subscribers was in 2017
gemiddeld 756. Een gemiddelde 57,7% hiervan opend de nieuwsbrief/themabericht, maar
mogelijk dat ook een deel het bericht alleen in de mailviewer leest zonder het te openen.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commissie Dorpsprijs
Commissie Welzijn
Commissie Antennegroep
Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Commissie Groen
Commissie Water
Commissie Milieu
Commissie Communicatie

Op de volgende pagina’s vindt u een korte weergave van de activiteiten van de commissies in
2017.
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4.1 Commissie Dorpsprijs “Papierschepper”
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Commissievoorzitter: Kees Kommer
Leden: Wilma van Wijk, Lex Quartel, Gert Woutersen, Conja van den Heuvel
De Dorpsprijs 2017
„Wie ontvangt januari 2018, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging UB en de
Dorpsraad, het beeldje van de papierschepper - en een oorkonde met daarop de verdiensten - als
beloning voor wat hij of zij heeft gedaan voor Ugchelen? Dat maken de bewoners van ons dorp
uit.“
Met zo ongeveer deze oproep in De Bron start de Commissie Dorpsprijs in september 2017 haar
activiteiten. Dat was vroeg maar niet te vroeg. Iedere Ugchelenaar werd op deze wijze vroegtijdig
geattendeerd op de mogelijkheid kandidaten voor te dragen; behalve natuurlijke personen ook
verenigingen, scholen etc. Bij de Dorpsprijs Ugchelen kunnen de prijswinnaars niet alleen
personen maar ook instellingen zijn. Het criteria voor nominatie is „een bovenmatige inzet ten
behoeve van het dorp Ugchelen.“ Het kan daarbij gaan om zowel een inzet vanuit vrijwilligerswerk
als vanuit een beroep.
Deze oproep leidde al snel tot aanmeldingen met als resultaat dat op 6 januari 2018 het beeldje
van de papierschepper kon worden uitgereikt aan Ali van den Hul. Op de bijgevoegde oorkonde
staan haar verdiensten als volgt
omschreven:
Ali is al decennia zeer betrokken bij het wel
en wee van ons dorp. Zo was ze jarenlang
lid van het bestuur van de Vereniging
Ugchelens Belang in de functie van
penningmeester en is ze al 20 jaar
penningmeester van de Soos 55+; het
voorzitterschap deed ze er jarenlang dan
nog even bij.
Ali is een vrouw die altijd klaarstaat en
voor iedereen een woordje heeft. Ze is
creatief, komt met initiatieven en heeft
altijd weer leuke zinvolle ideeën. Ook bij de
oliebollenkraam en tijdens het zomerfeest
heeft ze zich niet onbetuigd gelaten. Al met
al; Ali is een vrouw waar Ugchelen niet zonder kan.

4.2 Commissie Welzijn
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
In 2015 heeft de Dorpsraad het initiatief genomen om haar taak in het sociale domein concreter
op te pakken. Sindsdien zet een groep vrijwilligers zich in om dorpsgenoten met enige regelmaat
te ondersteunen met hand- en spandiensten onder de noemer “Noaberschap”. Het gaat hierbij
om vervoer naar het ziekenhuis, gezelschap, boodschappen doen, kleine klusjes, enz.
• Naast individuele hulp wordt ook met vervoerspoules gewerkt voor o.a. Soos 55+ en eten
bij Duiker-Uit, zodat dorpsgenoten zonder eigen vervoer, toch een gezellige middag
kunnen hebben.
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•

•

Hulpvragen komen binnen via de bewoners zelf, maar ook vaak via organisaties als
Buurtzorg, De Kap en Stimenz. “Handje Hulp” van de Bronkerk heeft zich ook bij het
Noaberschap aangesloten.
In november is er een vrijwilligersavond georganiseerd als bedankje voor hun inzet, maar
ook met een inhoudelijk thema: hoe ga je om met hulpvragers met een beginnende vorm
van dementie. Een zeer leerzame bijeenkomst.

Het blijkt dat Noaberschap in een behoefte voorziet: sinds de start zijn ongeveer 100
hulpvragen binnengekomen, die ook gehonoreerd zijn. Bij sommige bewoners worden
meerdere vrijwilligers ingezet.

4.3 Commissie Antennegroep
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Leden: Floortje van der Heijden, Kobus Rouwenhorst, Arnold Heer, Annemiek Hermans en
Jacqueline Pol.
De Antennegroep 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. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn o.a.:
geluidshinder, verkeersoverlast, wandelpad sprengen, slecht gestrooide fietspaden, 130 km op A1,
AED/Stichting Hartveilig Ugchelen.
"Bewoners maken het dorp"
De werkwijze die de Antennegroep voor ogen had om méér projectgericht te gaan werken is niet
van de grond gekomen. De Antennegroep heeft daarom besloten om zich per 26 maart 2018 op te
heffen.

4.4 Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Ugchelen is bijna “af”: er zijn nog een paar bouwlocaties en het wegenpatroon ligt er.
Echt nieuwe ontwikkelingen deden zich dan ook niet voor. De opgave was en is de beschikbare
ruimte optimaal te benutten en de aanwezige kwaliteiten minimaal te behouden en waar mogelijk
te versterken. De vraag ligt voor: waar is behoefte aan en wat kunnen we?
Vermeldenswaard zijn de volgende zaken (zie ook jaarverslag 2016):
Centrumontwikkeling
De aanwezigheid van het LPG-station van De Witte blokkeert helaas elke nieuwe ontwikkeling. In
samenwerking met de eigenaar Henry de Witte heeft het gemeentebestuur in december besloten
dat alles in het werk moet worden gesteld om tenminste dat LPG-station te sluiten, dan wel het
gehele bedrijf aan te kopen. Een ingewikkelde operatie.
Dorpsraad en winkeliersvereniging kunnen nu aan de slag om te onderzoeken hoe de
centrumfunctie versterkt kan worden .
Bouw van senioren-en/of zorgwoningen
De beschikbare locaties hiervoor zijn het Breustedt-terrein aan de Ugchelseweg, (gemeenteeigendom) en de tegenover gelegen locatie terrein Texoclean.
De dorpsraad heeft hiervoor de nodige ideeën en initiatieven ontwikkeld. Resultaat is dat voor
15 februari 2018, versie 1.0 hl
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beide locaties nu serieuze plannen leven voor de bouw van specifieke senioren-annex
zorgwoningen. De Stichting SprengenParc heeft de gemeente en dorpsraad hier over
geïnformeerd en het idee is met veel enthousiasme ontvangen.
CODA- Molecatenlaan
De dorpsraad heeft december gemerkt dat het gebouw verkocht zou zijn aan een
vastgoedbeheerder die hier mogelijkheden van nieuwbouw onderzoekt.
Voor de dorpsraad de vraag: wat willen we op deze plek?
Herinrichting Richtersweg
Het bewonersinitiatief om de straat veiliger te maken door verkeers-remmende maatregelen heeft
het helaas niet gehaald. Het plan, opgesteld door bewoners en dorpsraad, ondersteund door VVN
en gemeente kreeg uiteindelijk onvoldoende steun van “de straat” als geheel.
Viaduct G.P.Duuringlaan
Door de dorpsraad is een inrichtingsplan opgesteld om de ruimte onder het viaduct op te
knappen, de verlichting te verbeteren en de betonconstructie een frisse kleur te geven.
In het voorstel is een voetpad opgenomen van M. Aertsenlaan , via bushalte naar begraafplaats
Heidehof. De gemeente heeft enthousiast gereageerd. Voor het schilderwerk moeten we nog geld
zien te vinden.
Rijksweg A1: geluid- en fijnstof problematiek
Mede op initiatief van bewoners is de dorpsraad in overleg met Rijkswaterstaat, omgevingsdienst
Veluwe-IJssel (OVIJ,milieu) en gemeente om in deze gevoelige kwestie de nodige duidelijkheid te
krijgen en welke maatregelen mogelijk zijn. En waar nodig actie geboden is.

4.5 Commissie Groen
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Dorpspark “De Goudvink”
In het voorjaar heeft de gemeente in nauw overleg met de
Commissie Groen 14 bomen geplant voor de
Dorpsprijswinnaars. Op 8 april hebben (klein)kinderen van de
Dorpsprijswinnaars de naambordjes bij de bomen onthuld.
Helaas zijn enige tijd daarna een aantal bordjes door vandalen
verwijderd en weggegooid. Na een aantal oproepen in De
Bron en de Nieuwsbrief van de Dorpsraad zijn alle bordjes
weer teruggevonden en herplaatst.
Klompenpad Ugchelen
Door een werkgroep is het tracé van het Klompenpad inmiddels vastgesteld en zijn de
onderhandelingen met de grondeigenaren begonnen. Ook is al veel werk gedaan voor de
begeleidende brochure en app. Naar verwachting wordt het Klompenpad in het voorjaar 2018
geopend.
Kids-ommetjes
Het Kidsommetje is op 2 middagen met kinderen uit groep 7 van de Touwladder gelopen. Het
nieuwe kidsommetje rond de Winkewijertspreng is in grote lijnen gereed.
15 februari 2018, versie 1.0 hl
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Groenstructuurkaart 2017 en kapvergunningen.
In de Groenstructuurkaart 2017 is heel Ugchelen, op voorspraak van de Commissie Groen, tot
“groen“ gebied verklaard. Dit betekent dat voor alle bomen, zoals vermeld in de APV, nu
kapvergunningen moeten worden aangevraagd. Het nalopen van kapvergunningen en zo nodig
actie nemen is ook in 2017 voortgezet.

4.6 Commissie Water
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Voorzitter: Herman Geurts
Leden: Fred Schaart, Coby Kuipers en Tineke Weidema
In 2017 hield de commissie zich met het volgende bezig:
• Schoonmaken sprengen
• “Je school kan de beek in”
• Het geven van lezingen
• Rondleidingen op aanvraag
• Bijwonen klankbordgroep
Schoonmaken Sprengen
Onder verantwoordelijkheid van het Waterschap Vallei en
Veluwe hebben de vrijwilligers van de Commissie Water de
volgende sprengenbeken schoongemaakt:
Koppelsprengen en een deel van de Steenbeek, Geurtssprengen
2x, Winkewijert en de Eendrachtspreng tot aan de Laan van
Westenenk. Deze laatste, dit keer in samenwerking met de
Commissie Groen. Zij hebben op deze dag in de Goudvink het
blad zoveel mogelijk opgeruimd.
“Je school kan de beek in”
Ook dit jaar heeft de Dorpsraad weer kans gezien om subsidie voor dit project te krijgen.
Hierdoor kunnen de leerlingen van groep zeven van de Ugchelense basisscholen toch meedoen
aan dit waardevolle project onder leiding van Elly van der Velde van Bureau Uit de Tijd.
De excursies worden samen met Elly verzorgd door Herman Geurts en Coby Kuipers
Met dank aan de fam. Heins en Bezuur voor het gastvrije onthaal bij hun molen.
Het schoonmaken van de beek en snoeiwerk aan bomen en struiken door de kinderen wordt
begeleid door het Waterschap Vallei en Veluwe en de afdeling Groen van de Gemeente
Apeldoorn.
Lezingen
Herman Geurts en Theo Kuipers hebben afgelopen jaar twee keer een lezing gegeven over het
ontstaan van de sprengen.
Rondleidingen
Herman Geurts en Coby Kuipers hebben voor de Bekenstichting een rondleiding verzorgd vanaf de
Cantharel langs de Koppelsprengen en terug.
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Klankbordgroep
Herman Geurts en Coby Kuipers hebben bij de gemeente Apeldoorn de klankbordgroep
bijgewoond v.w.b. de Ugchelense Beek.

4.7 Commissie Milieu
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
De Commissie Milieu houdt zich bezig
met de volgende onderwerpen:
• Grondwatervervuiling
• Bodem- en grondwatervervuiling
• Stortplaatsen
• Energie(besparing)
Bodemverontreiniging
In Ugchelen zijn de volgende bodemverontreinigingen aan de orde:
Methusalemlaan 59
Het betreft een verontreiniging met vluchtige koolwaterstoffen zoals olie. De belangrijkste
vervuilingsbron is in 2012 gesaneerd, maar er resteerde nog een smeerlaag die het grondwater
verontreinigd. De grondwaterpluim is in beeld gebracht en strekt zich uit tot halverwege de velden
van Columbia. De sanering van de smeerlaag is een in-situ reiniging, daarbij wordt op diverse
plaatsen van de smeerlaag lucht ingeblazen en de verontreinigde lucht door een filterinstallatie
ontdaan van de verontreinigingen. De benodigde installatie wordt in een goed geïsoleerde
container geplaatst, waardoor de geluidsoverlast minimaal zal zijn. Op 25 oktober 2017 zijn de
omwonende ingelicht en kort voor de uitvoering, begin maart 2018 zal er weer een inloopavond
zijn. De sanering heeft een doorlooptijd van maximaal 3 jaar.
Ugchelseweg 78
Het gaat hierbij om het terrein, waar ooit het bedrijf Breustedt gevestigd was. De bodem was
verontreinigd met Tri en Per, dat zijn populaire namen voor chemicaliën die o.a. worden gebruikt
bij het chemisch wassen. De sanering is gestart in 2016 en afgerond in 2017.
Ugchelseweg 219
Het terrein van de voormalige wasserij is verontreinigd met vluchtige gechloreerde
koolwaterstoffen (o.a. Tetra). In opdracht van Wieap Beheer B.V. is een saneringsplan opgesteld.
Plannen voor de start van de sanering zijn nog niet bekend.

4.8 Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger:
Stefani Hilferink en Henk Laurens
De commissie heeft zich voor 2017-2018 ten doel gesteld:
•
•
•
•

Verhoging van het aantal leden naar 1.300
Profilering t.o.v. Ugchelens Belang verduidelijken
Inzet communicatiemiddelen website en digitale nieuwsbrief
Uitbreiden persoonlijk contact met diverse kringen die in Ugchelen actief zijn
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Het aantal leden is in het verslagjaar gegroeid van 731 naar 735 leden (+ 0,7 %), waarmee de
doelstelling nog lang niet is gehaald. Het vergroten van het ledenaantal blijft daarom ook voor de
toekomst een speerpunt.
D.m.v. artikelen in De Bron, op de website en in de Nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed
aan de verschillen in doelstelling en taken tussen de Dorpsraad en Ugchelens Belang
In 2017 is 8 keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met actuele onderwerpen en 8 keer een
thema-bericht. Verder is er verdere invulling gegeven aan de nieuwe website, die begin 2017
online is gegaan.
Gelet op de geringe response is besloten het uitbreiden van het persoonlijk contact met diverse
kringen niet langer als doel te stellen
Kort voor het einde van het jaar hebben Jacqueline Pol en Birgit Kiesewetter om persoonlijke
redenen besloten te stoppen als lid van de commissie communicatie. Beide dames worden
uiteraard hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.

5 Overige aandachtsgebieden
Naast de commissies begeleidt de Dorpsraad een aantal initiatieven, en wel:
1.

Burgerinitiatieven

2.

Dorpsmeldpunt

De activiteiten van deze iniatieven in 2017 lichten wij in de volgende twee hoofdstukken toe.

5.1 Burgerinitiatieven
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Zwerfvuil invalswegen
Op de laatste zaterdag van maart en de eerste van oktober van 2017 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. Met name in oktober is er een grote hoeveelheid zwerfvuil verzameld.
In april zijn de vrijwilligers van het zwerfvuil als
mede de adoptanten en de schoonmakers van
de sprengen door restaurant Sha Tin
uitgenodigd voor een feestelijk buffet als
waardering voor het vele werk dat gedaan is en
wordt. Gezien de overweldigende belangstelling
hiervoor was het duidelijk dat deze geste zeer
gewaardeerd werd.
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Adoptie openbare ruimte t.b.v. zwerfvuil
Inmiddels is het aantal adoptanten gegroeid tot 35, waardoor een groot deel van Ugchelen op
regelmatige basis ontdaan wordt van zwerfvuil. Dit jaar is de gemeentelijke vergoeding per bank
overgemaakt.
Beektuin
De vaste groep vrijwilligers heeft in 2017 ook weer de Beektuin onderhouden. Dit gebeurt in goed
overleg met de gemeente.

5.2 Dorpsmeldpunt
Begin 2017 is in de bestuursvergadering van de Dorpsraad vastgesteld, dat bezien zou worden in
hoeverre het DMP in de huidige vorm zou blijven bestaan. Momenteel wordt steeds vaker melding
gedaan via het internet. Reeds in 2016 liep het bezoek aan de DMP zitting (iedere dinsdagavond
van 1900 uur tot 1930 uur) sterk terug. Dit heeft zich doorgezet in 2017, reden voor het bestuur
om te stoppen met de zitting van DMP in het Dorpshuis. De mogelijkheid om via internet (website
Dorpsraad of via secretaris@dorpsraadugchelen.nl) blijft bestaan.
Het totaal aantal meldingen over 2017 bedraagt; totaal 10 meldingen, waarvan 2 in het Dorpshuis
en 8 via internet.

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 wijkagent. In de volgende twee hoofdstukken komen zij zelf aan het woord.

6.1 Stadsdeelmanager Apeldoorn Zuidwest
Harriët Althof, Stadsdeelmanager Ugchelen
Terugblik 2017
Op 1 maart 2016 ben ik begonnen als stadsdeelmanager voor Ugchelen.
Helaas ben ik i.v.m ziekte een tijd afwezig geweest in de eerste helft van
2017. Gelukkig kan ik sinds de zomer van 2017 weer volledig meedoen in
dit mooie dorp Ugchelen. Ik ben onder de indruk van de mooie activiteiten
die worden opgepakt door vele vrijwilligers en wat er zoal is gebeurd in
2017.
Bomen voor dorpsprijswinnaars
In april 2017 zijn in het kader van het project “een boom voor een dorpsprijswinnaar” veertien
bomen aan een dorpsprijswinnaar gekoppeld d.m.v. het onthullen van de naambordjes in het
dorpspark De Goudvink. Een mooi initiatief en resultaat van een goede samenwerking tussen
dorpsbewoners en gemeente.
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Ugchelen aan het stuur
In de gemeente Apeldoorn onderzoeken we nieuwe vormen van samenwerking met bewoners en
dorps- en wijkraden rond ideeën omtrent burgerparticipatie en zelfredzaamheid. In 2018 zal hier
verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Veel zal afhangen van initiatieven die door bewoners
en dorps- en wijkraden worden (aan-)gedragen. Ugchelen is hier al goed mee bezig! In 2017 is o.a.
gestart met het verbeteren van de uitstraling van het viaduct GP Duuringlaan. Door
burgerparticipatie en samenwerking met de gemeente zal hier in 2018 een vervolg aan worden
gegeven.
Centrumontwikkeling
In 2017 hebben we een hernieuwde start gemaakt met gesprekken over de centrumontwikkeling,
de woningbouwbehoefte en de wensen van ondernemers. Mn de behoefte aan
levensloopbestendige woningen en belemmeringen die er zijn voor verdere ontwikkeling van het
centrum zijn belangrijke onderwerpen die ook in 2018 constante aandacht zullen krijgen van de
dorpsraad en de gemeente.
Vrijwilligers
Ik ben diep onder de indruk van de grote inzet van vrijwilligers in Ugchelen! Er wordt veel werk
verzet door de dorpsbewoners, waarbij goed wordt samen gewerkt met de collega’s van de
gemeente. Hierbij denk ik o.a. aan Noaberschap, de Antennegroep, WhatsApp-groepen, Ugchelen
Schoon, Ugchelens Belang en uiteraard de dorpsraad en haar commissies.
Gebiedsgericht werken
Ook in 2018 gaat de gemeente samen met dorpsraad en bewoners verder aan de slag met de
wensen voor de toekomst van het mooie Ugchelen! Levensloopbestendige woningbouw,
centrumontwikkeling; grote ambities die behoorlijk wat voeten in aarde hebben. Daar is draagvlak
én menskracht voor nodig en het besef dat ook in 2018 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
Om met aantallen te beginnen kan ik aangeven dat afgelopen jaar 41
bezoekers zich op het spreekuur hebben gemeld. In 2016 waren dat er
52, dus een mooie daling. Dat kan natuurlijk van alles betekenen: minder
te melden, beter op de hoogte van de digitale mogelijkheden enz.
Diverse bezoekers werden ook weer doorgestuurd naar andere
instanties, zoals de gemeente of buurtbemiddeling. De meldingen blijven over dezelfde soort
feiten als afgelopen jaren gaan: parkeeroverlast, snelheid, overlast honden, burenruzies ed.
Uit de cijfers blijkt dat de aangiftecijfers in Ugchelen de afgelopen jaren zijn gedaald. Dat is goed
en fijn om te weten.
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WhatsApp-groepen
De Whatsapp groepen blijven actief en onlangs is er een parate groep opgericht. Bent u lid van de
Whatsapp groepen, kijk dan eens op de website buurtpreventie-ugchelen.nl. Daar staan ook leuke
tips en andere wetenswaardigheden.

7 Financiën 2017
De Dorpsraad maakt een uitgebreid financieel verslag ten behoeve van de verantwoording aan de
gemeente Apeldoorn en is in te zien op de website. Hieronder treft u een samenvatting aan.

BALANS
Activa
Bezittingen
- Voorraad beeldjes Dorpsprijs
Liquide middelen
Bank-Rekeningcourant
Bank-Spaarrekening
Overlopende activa
Totale activa

Passiva

Reëel
2017

Reëel
2016

840

1.050

571
7.515
8.086
8.907
17.833

977
5.000
5.977
2.367
9.394

Reëel
2017

Reëel
2016

Reserveringen
- Bestemmingsreserves
9.750
- Algemene reserve
3.457
Totaal reserveringen 13.207
Voorzieningen
- Vervanging laptop
350
- Aanschaf beeldjes Dorpsprijs
1.260
- DIO volleybaltoernooi
195
Totale voorzieningen 1.805
Overlopende passiva
2.821
Totale passiva
17.833

3.711
4.156
7.867
350
1.050
1.400
127
9.394
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WINST- EN VERLIESREKENING
BATEN

Baten

Subsidie Gemeente Apeldoorn
Subsidie “Je school kan de beek in”
Subsidie Jongerencentrum UB
Subsidie Ugchelse Molens
Subsidie Noaberschap
Opbrengst verkoop boekjes
Rente
Overige baten
Totaal baten

Begroot
2018

Reëel
2017

Reëel
2016

17.811
1.000
10
4.529
23.350

17.582
2.400
770
1
13.326
34.079

17.422
1.691
5.000
49
16
4.487
28.665

Begroot
2018

Reëel
2017

Reëel
2016

2.050
2.850
9.750
8.700

1.509
3.685
10.406
18.479

900
3.743
11.914
12.108

23.350

34.079

28.655

LASTEN

Lasten

Personeelskosten
Bestuurvergoeding
Huisvestingskosten
Projectkosten
Overige lasten
Totaal lasten
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8

Speerpunten 2018-2020

De Dorpsraad heeft de ambitie om de volgende activiteiten in 2018 te ontwikkelen en uit te
voeren:

1. De leefomgeving nog schoner, fijn en veiliger te maken
2. Een buurt waar je je veilig voelt door het verstevigen van de 30-km/h-zone
3. Perspectief voor jeugd en ouderen te vergroten
4. Voldoende geschikte woonruimte voor senioren en zorgwoningen onder de
aandacht te brengen
5. Realiseren van het opknappen viaduct A1 G.P. Duuringlaan
6. Ontwikkelen van een aantrekkelijk centrumgebied
7. Ledenaantal verhogen: meer leden, meer zegkracht
8. Het dorpse karakter te verstevigen en te behouden bij toekomstige
ontwikkelingen

9

Personalia

Samenstelling Dorpsraad 2017
Voorzitter: Harry Vos
Penningmeester: André van den Heuvel
Secretaris: Leo Mooijman
Wineke Blom
Ron Brummelkamp
Henk Laurens
Stefani Hilferink
Notulist: Mirjam de Vries
Stadsdeelmanager: Harriët Althof
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
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Commissie Antennegroep
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
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
Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens
Stefani Hilferink | Birgit Kiesewetter | Jacqueline Pol
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