Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op 11 april
2017 om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang”

1. Opening / mededelingen
De voorzitter Harry Vos opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn xxx leden
aanwezig. Er is een speciaal welkom voor wethouder Kruithof en vertegenwoordiging van de VVD, Lokaal
Apeldoorn, PSA, PvdA en Groen Links. Ook wordt welkom geheten Paulien Tiecken, stadsdeelmanager en
Wim Mulder, stadsdeelregisseur openbare ruimte voor Apeldoorn Zuidwest.
Er zijn geen mededelingen.
2. Notulen Algemene Leden Vergadering 19-04-2016
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Goedkeuring Jaarverslag 2016 inclusief het financiële jaarverslag en kascommissie
Verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad in 2016
De voorzitter geeft aan dat de gemeente Apeldoorn voornemens is om de rol van de dorps- en wijkraden op
een andere wijze in te vullen en ook het budget terug te schroeven, dit ondersteunt de dorpsraad niet. De
gemeente wil een initiatievenfonds inrichten waar bewoners voor hun initiatief, een beroep op kunnen doen.
Vanuit de gemeente onderzoekt een commissie van de gemeenteraad de verdere uitwerking van dit idee. Om
aan te kunnen tonen dat de dorpsraad de bewoners van Ugchelen representeert, roept hij daarom op om lid
te worden van de dorpsraad. Het leden aantal is in 2016 flink toegenomen, maar nog niet alle bewoners
hebben zich hierbij aangesloten.
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2016. Opvallend zijn de volgende punten:
De commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit heeft zich in 2016, en ook in 2017, ingezet voor de
woningbouw van seniorenwoningen op het voormalig Breustedt terrein. Ook is de dorpsraad in 2016 gestart
met plannen voor het opknappen van het viaduct onder de A1 op de G.P. Duuringlaan, de dorpsraad zoekt
hiervoor nog sponsoren.
Een actueel onderwerp is de geluidsoverlast van de A1. Door Rijkswaterstaat is aangegeven dat de
geluidsnorm van 65 dB niet wordt overschreden. De norm wordt bepaald door berekeningen die gemaakt zijn
middels een rekenmodel, waarvoor op diverse punten langs de A1 metingen zijn gedaan. Toegezegd is dat de
dorpsraad de cijfers 2016 hierover van de gemeente Apeldoorn zal ontvangen. De voorzitter geeft aan dat de
dorpsraad geen invloed heeft op de geluidsnormen van Rijkswaterstaat .Gebleken is dat de fijnstofoverlast ver
onder de norm ligt. De A1 krijgt nabij Ugchelen vanaf de Zuster Meiboomlaan tot aan de Ugchelse kant er in
2024 een rijstrook bij. Aan de andere kant zullen het 2 rijstroken blijven. Aan de zuidzijde zal een
geluidsscherm worden geplaatst. Het gehele verdubbelingstraject A1 is gepland om af te ronden in 2028.
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Op de Europaweg zal in 2018 gestart worden met een verbreding naar 2 x 2 rijstroken. De bewoners van de
Veldekster hebben de wens uitgesproken om een zandwal te plaatsen.
De commissie Groen heeft zich in 2016 beziggehouden met de aanleg van een moestuin op basis van
permacultuur. In de tekst is per abuis ‘draagkracht’ genoemd, dit moet zijn ‘draagvlak’.
Over het dorpsmeldpunt wordt aangegeven dat de Dorpsraad deze service in 2017 in stand wil houden.
De voorzitter geeft aan dat een burgerinitiatief in 2016 ervoor heeft gezorgd dat er in Ugchelen blauwe
plaatsnaamborden zijn geplaatst.
Het financiële overzicht laat zien dat de dorpsraad gebruik maakt van de reserveringen om de lasten te
kunnen bekostigen. De dorpsraad is voornemens om toch het laatste boekje in de reeks Molenboekjes uit te
brengen, ook wil de dorpsraad doorgaan met de schoonmaakacties en faciliteren van lesprogramma’s. De
voorzitter geeft aan dat het lidmaatschap gratis is en blijft, hij vindt dit een signaal naar de gemeente.
Er zijn geen vragen vanuit de zaal en de voorzitter bedankt de commissieleden voor hun bijdrage.
Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
De financiële stukken 2016 zijn door de kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestond uit Ben Horst
en Piet Verheggen waarbij Philip Salm als reserve lid beschikbaar was. Ben geeft aan dat de kascommissie
heeft geconstateerd dat er geen onregelmatigheden zijn waargenomen. Voorgesteld wordt om de
jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. Alle aanwezigen
gaan hiermee akkoord.
Voor de kascommissie 2017 meldt zich aan Piet Verheggen en Bas van de Broek als reserve lid. Philip is niet
aanwezig, maar zal worden gevraagd om ook deel te nemen aan de kascommissie 2017. Alle aanwezigen
gaan hiermee akkoord.
4. Vaststelling begroting 2017
In het financiële overzicht is ook de begroting 2017 opgenomen.
Wilma Pothoven noemt het, bij bewonersparticipatie genoemde, reparatiecafé. De voorzitter geeft aan dat
wanneer blijkt dat het reparatiecafé financiële ondersteuning nodig heeft, men een beroep kan doen op de
dorpsraad voor een bijdrage van € 500,Ook vraagt Wilma naar de in de begroting genoemde Prestatievergoeding vrijwilligers. Dit is een soep en een
broodje bij een vrijwilligers evenement.
Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde begroting.
5. Bestuursverkiezing / benoeming bestuursleden
Conform het rooster van aftreden, treedt de secretaris Leo Mooijman af, hij stelt zich herkiesbaar. Voorgesteld
wordt om Stefani Hilferink als bestuurslid te benoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De
vergadering gaat akkoord met bovengenoemde voorstellen.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de taken nog een jaar zal voortzetten, hij geeft echter wel aan dat er
volgend jaar enkele vacatures zullen ontstaan. Hij vraagt geïnteresseerden om zich te melden zodat ze nog
enkele maanden kunnen meelopen.
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6. Rondvraag
Arie van Diemen vraagt naar de inzet van de dorpsraad in de ontwikkelingen in het centrum van Ugchelen. De
voorzitter geeft aan dat de dorpsraad geen zeggenschap heeft, maar dat de dorpsraad wel partijen bij elkaar
kan brengen. Naar aanleiding van ontwikkeling rondom tankstation De Witte heeft de dorpsraad aan de
gemeente een brief geschreven met het verzoek om met winkeliersvereniging Ugchelen Plaza en de
dorpsraad in gesprek te gaan. Dit gesprek is gepland op 1 mei 2017.
Coby Kuipers vraagt of het park De Goudvink een wandelgebied is. Wim Mulder antwoordt dat er wel mag
worden gefietst, maar dat het niet toegestaan is om daar met een bromfiets te rijden. Hij geeft aan dat er geen
wandelgebied kan worden gemaakt en dat het incidentele gevallen betreft.
7. Pauze tot 21.00 uur
8. Presentatie Theo Kuipers over Ugchelse beken en sprengen
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.15 uur.
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