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Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen op 17 april 

2018 om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang” 

 

 
1.  Opening  
De voorzitter Harry Vos opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 84 
geïnteresseerden aanwezig. Er is een speciaal welkom voor Harriët Althof, stadsdeelmanager, Wim Mulder, 
stadsdeelregisseur openbare ruimte voor Apeldoorn Zuidwest, aftredend wethouder Kruithof en enkele 
nieuwe raadsleden.  
 
2.  Mededelingen 
De bestuursleden worden voorgesteld. Er is in het bestuur hard gewerkt om de doelstellingen van de 
verenigingen waar te maken, dit heeft het bestuur gedaan met de inzet van commissieleden en andere 
vrijwilligers. De voorzitter bedankt hen daarvoor. 
 
3. Notulen ALV 11 april 2017 
Er is een tekstuele opmerking bij punt 5 op pagina 2, de zin ‘De voorzitter geeft aan dat het bestuur de taken 
nog een jaar zal voortzetten’ moet zijn ‘De voorzitter geeft aan dat dit bestuur wordt uitgedund en het bestuur 
zoekt versterking’. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde wijziging, wordt het verslag goedgekeurd.  
 
4.  Goedkeuring Jaarverslag 2017 inclusief het financiële jaarverslag en kascommissie 
 
Verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad in 2017 
Het jaarverslag 2017 van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen wordt paginagewijs doorgelopen. 
 
De voorzitter merkt op dat Conja van den Heuvel de commissie Dorpsprijs zal gaan verlaten, er wordt gezocht 
naar vervanging. Er is in maart 2018 besloten om de commissie Antennegroep, voorheen de commissie 
Buurtvertegenwoordigers, op te heffen. Een deel van de commissie gaat door als actiegroep overlast A1. De 
Dorpsraad zal met deze actiegroep samenwerken m.b.t. de overlast van geluid en fijnstof. De commissie 
Ruimtelijke Ordening en mobiliteit is in 2017 bezig geweest met het bewonersinitiatief op de Richtersweg, doel 
was om verkeersremmende maatregelen in de straat te plaatsen. Dit is helaas niet gelukt, maar dit project is 
wel een leermoment geweest voor de Dorpsraad en de gemeente Apeldoorn.  
 
De commissie Groen heeft ook in 2017 de groenkap onder de aandacht gebracht van de gemeente 
Apeldoorn. Dit zullen ze blijven doen om bij een kapvergunning om redenen van regelgeving, ziekte van de 
boom of bouwvergunning op percelen met bomen, toe te zien. De commissie Water heeft in 2017 vaak de 
media gehaald in verband met de schoonmaakacties van de sprengen. De commissie Milieu meldt dat er 
diverse locaties zoals Breustedt, zijn gesaneerd.  
 
Het Rijk en de overheid zijn enthousiast over de burgerinitiatieven die landelijk worden opgepakt, dit is in 
Ugchelen zichtbaar door de opruimacties van het zwerfvuil en onderhoud van de Beektuin. De fysieke 
aanwezigheid van de Dorpsraad op het Dorpsmeldpunt is opgehouden in 2017, er is hiertoe besloten omdat 
er weinig gebruik van werd gemaakt. Het is mogelijk om vragen of aandachtspunten telefonisch te melden of 
via e-mail. Er zijn geen vragen vanuit de zaal en de voorzitter bedankt de commissieleden voor hun bijdrage.  
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Verslag kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018 
In het boekje met het jaarverslag is ook de jaarrekening 2017 opgenomen. De financiële stukken 2017 zijn 
door de kascommissie gecontroleerd. De kascommissie bestond uit Philip Salm en Piet Verheggen waarbij 
Bas van de Broek als reserve lid beschikbaar was.  
 
Philip Salm 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. 
 
5. Benoeming kascommissie 2018 
Voor de kascommissie 2018 meldt zich aan Philip Salm en Bas van de Broek. Als reserve lid meldt zich aan 
Evert Küpers. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
6.  Vaststelling begroting 2018 
Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde begroting 2018. 
 
7.  Bestuursverkiezing / benoeming bestuursleden 
Harry Vos, Stefani Hilderink en André van den Heuvel treden af en stellen zich niet herkiesbaar. Er is een 
kandidaat-bestuurslid Vicky Huijsdens die al enkele weken meeloopt met de Dorpsraad activiteiten. Er zijn 
ook gesprekken gevoerd met een andere kandidaat, dat heeft niet geleid tot toetreding in het bestuur, maar 
deze kandidaat heeft ervoor gekozen om lid te worden van een commissie.  
 
Wineke Blom, Leo Mooijman, Ron Brummelkamp, Henk Laurens en Vicky Huijsdens zullen na deze ALV het 
bestuur van de Dorpsraad vormen. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden. Ook wethouder Kruithof neemt het woord om afscheid te 
nemen van de bestuursleden en de voorzitter. Harry Vos krijgt de zilveren erepenning van de Gemeente 
Apeldoorn uitgereikt. Ook Wineke Blom neemt het woord om Harry Vos te bedanken. 
 
8.  Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7.  Pauze tot 20.30 uur 
 
8.  Presentatie Ton Essenstam over stichting Sprengen Parc 
De stichting Sprenghen Parc heeft een bijzonder plan-idee ontwikkeld: levensloopbestendige seniorwoningen 
in een parkachtige omgeving. Bijzonder is de beschikbare zorgverlening, welke met de toepassing van de 
nieuwste technieken terecht de zorg van de toekomst kan worden genoemd. 
 
De gemeente Apeldoorn, de provinciale ambtenaren alsook de medische wereld hebben enthousiast 
gereageerd op dit zorgmodel. Ton Essenstam is voorzitter van de stichting en hij wil graag met dit plan in 
Ugchelen starten. Gemeente en dorpsraad ondersteunen dit initiatief. In deze jaarvergadering van de 
dorpsraad Ugchelen wordt het plan-idee door de stichtingsvoorzitter nader toegelicht. 
 
9. Sluiting  
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.15 uur. 


