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Een woord van de voorzitter
In dit jaarverslag 2018 biedt de Vereniging Dorpsraad Ugchelen u
een overzicht van de activiteiten en de financiën aan.
Ook in 2018 is weer veel tijd en energie gestoken in onze taak als
bestuurder. Niet alleen het bestuur was actief, maar ook de
commissies met al hun vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat we
onze doelstelling zoveel als mogelijk konden waarmaken: zorgen
voor een goed, mooi en leefbaar dorp, waarbij het welzijn van de
bewoners voorop staat.
Uit twee kleine steekproeven van onze wijkwethouder Joon die, staande bij een praattafel op een
terras en in de supermarkt, dorpsbewoners bevroeg over het wonen in Ugchelen: “Hoe bevalt het
wonen in Ugchelen? Waar bent u tevreden over? Wat zou er nog verbeterd kunnen worden?”
bleek dat de ondervraagden over het algemeen zeer tevreden zijn. Men ervaart ons dorp als rustig
en veilig. Uiteraard kwam er ook een aantal aandachtspunten naar voren: speelplekken voor
kinderen, woningen voor ouderen en voor starters. Deze punten hebben ook zeker de aandacht
van het bestuur van de Dorpsraad.
Hieronder kunt u lezen waar de Dorpsraad met alle commissies zoal mee bezig is geweest in 2018:
Centrumontwikkeling. Al een aantal jaren wil de Dorpsraad dat ons centrum een
opknapbeurt krijgt, met name de Molecatenlaan is geen aantrekkelijk winkelgebied. Wij
zijn hierover in overleg met de gemeente en ook zij ziet in dat er wat moet gebeuren. We
zijn echter gebonden aan een aantal wettelijke regels, zoals de hindercirkel van het LPG
tankstation. Ook het feit dat we met particuliere grondbezitters te maken hebben in dit
gebied maakt het er niet gemakkelijker op om veranderingen aan te brengen. Dit alles
zorgt ervoor dat zaken niet snel geregeld kunnen worden. Een kwestie van lange adem.
Gemeente, Ugchelen Plaza en de Dorpsraad ontwikkelen een visie voor het centrum van
ons dorp.
Belangengroep A1. Begin 2018 is door een groep bewoners, de Belangengroep A1
opgericht vanwege het feit dat een toenemend aantal dorpsbewoners geluidsoverlast
ervaart van het vele verkeer op de A1. Ook de uitstoot van de bijbehorende fijnstof is
zorgelijk. De belangengroep heeft een Zienswijze ingediend bij de gemeente, die de
Dorpsraad van harte ondersteunt. Ook faciliteert de Dorpsraad de groep bij
overlegmomenten.
Beken en sprengen. De bestuursleden van de commissie Water, met al hun kennis van
zaken, wisten ook het afgelopen jaar weer veel dorpsgenoten te enthousiasmeren om
deel te nemen aan de schoonmaakacties van onze beken en sprengen. Goed om te zien
dat ook de jeugd hierbij betrokken wordt.
G.P.Duuringlaan. Afgelopen jaar was het eindelijk zover, het verwaarloosde viaduct onder
de A1 is schoongemaakt, geschilderd en behandeld tegen graffiti. Het geeft weer een
nette en opgeruimde indruk. In 2019 zal het nog een vervolg krijgen: er komt o.a. een
voetpad en ook de G.P.Duuringlaan zal een opknapbeurt krijgen. Bewoners worden daar
nog over geïnformeerd door de gemeente.
Grijs en Groen. Wekelijks wordt telefonisch of per e-mail een opmerking of een verzoek
weergegeven aan de Dorpsraad, die moet worden opgepakt door de commissie Groen.
Het gaat om (wel/niet) kappen bomen, opknappen van stukken wegdek, verwijderen van
vuil, inrichten van speelveldjes etc. Heel veel van deze zaken zijn ook dit jaar weer via deze
commissie in overleg met de gemeente opgelost.
28 maart 2019, versie 1.0 hl

2

Dorpsraad Ugchelen | Jaarverslag 2018
Zwerfvuil. De inzet om ons dorp netjes te houden was weer groot. Ook in 2018 hebben
weer velen tweemaal een zaterdagochtend afval geruimd, getooid in veiligheidshesjes.
Met name de randen van ons dorp zijn dan aan de beurt, zodat die er weer keurig bij
liggen. Veel adoptanten zorgen ervoor dat de straten in ons dorp het hele jaar door
opgeruimd blijven.
Noaberschap. Dit project draait nu een aantal jaren en het blijkt steeds weer dat er
behoefte is aan hulp. Veel vrijwilligers hebben zich ook in 2018 weer ingezet om het
mededorpsbewoners wat gemakkelijker te maken in de vorm van vervoer, gezelschap, een
klein klusje, boodschappen doen, enz.
Scholen. Van de vier basisscholen blijven er twee over. Wij zien een omslag plaatsvinden
dat meer jongere gezinnen in ons dorp gaan/willen wonen. Dat is prettig, want we willen
graag een vitaal dorp zijn/blijven. Echter, we lopen nu tegen het probleem aan dat er te
weinig plek op de scholen is. Overleg met de gemeente is gaande.
Positie van de dorps-en wijkraden (DWR). Veel is er inmiddels gezegd en geschreven over
dit onderwerp. De DWR voorzien dat er aan onze bevoegdheden getornd gaat worden. Er
is veel verzet tegen dit voornemen in de DWR. In 2019 moet blijken hoe dit verder gaat.

Dit zijn nog zeker niet alle zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd, maar geven een
indruk van onze belangrijkste activiteiten. Al met al kunnen we tevreden zijn. Echter, het kan altijd
beter en daar werken we met veel enthousiasme aan.
Tijdens de vorige jaarvergadering in april heeft voorzitter Harry Vos afscheid genomen van het
bestuur van de Dorpsraad. Vele jaren heeft hij zich enorm ingezet voor ons dorp. Het bestuur en
de dorpsbewoners zijn hem daar dankbaar voor. Ook in Apeldoorn heeft hij in zijn functie bij de
gemeente veel betekend. Het was een mooi moment dat wethouder Kruithof hem tijdens de
Algemene Ledenvergadering van 2018 bedankte in de vorm van de prachtige erepenning van de
stad Apeldoorn. Zeer verdiend!
Ik heb de eer om vanaf april 2018 de taak als voorzitter van de Dorpsraad op mij te nemen. Met
veel enthousiasme zal ik me, samen met de andere bestuursleden Leo, Vicky, Ron en Henk,
inzetten om Ugchelen mooi te houden als dorp om in te wonen en zo mogelijk nog mooier te
maken. Uiteraard hebben wij u, als dorpsbewoners, daar ook bij nodig. Daar heb ik alle
vertrouwen in.
Wineke Blom
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
behartigd 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 5 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. Daarnaast wordt ook De Zuidkrant
en de website www.ugchelen.nu voor communicatiedoeleinden gebruikt. 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.
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Kerncijfers

Aantal leden:
792
(2017: 735)
+ 7,8%

Aantal “opens”
Digitale Nieuwsbrief:
≈ 420
(2017: ≈ 436)
- 3,7 %

Bezoekers website
Dorpsraad:
4.588
(2017: 3.461)
+ 32,6 %

Leden
Eind 2018 telde de vereniging Dorpsraad 792 leden. Een toename van 57 leden ten opzichte van
2017. Uitbreiding van het aantal leden is en blijft een doelstelling voor het bestuur.
Website
Het bezoek van de website is in 2018 weer toegenomen. Op jaarbasis trok de website van de
Dorpsraad 3.461 unieke bezoekers, een stijging van 32,6 % ten opzichte van 2017! Dit aantal
bezoekers bracht in totaal 5028 bezoeken aan de website.
Nieuwsbrief
In 2018 zijn 5 nieuwsbrieven en 9 themaberichten uitgebracht. Het aantal subscribers was in 2018
gemiddeld 753. Een gemiddelde 56,2% hiervan opent 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.

Commissie Dorpsprijs
Commissie Welzijn
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
2018.
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4.1 Commissie Dorpsprijs “Papierschepper”
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Commissievoorzitter: Kees Kommer, per 1-1-2019 Warner Bruins
Leden: Wilma van Wijk, Lex Quartel, Gert Woutersen, Tineke van de Hazel
De Dorpsprijs 2018
'‘Wie ontvangt januari 2019, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging UB en de Dorpsraad,
het beeldje van de papierschepper en de 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 startte de Commissie Dorpsprijs in september 2018 met
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 prijswinnaar 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 5 januari 2019 het beeldje van de papierschepper kon worden uitgereikt aan
Gonny Bakker en Toon Hartgers. Op de bijgevoegde oorkonde staan hun verdiensten als volgt
omschreven:
“Als team zijn ze in Ugchelen het toppunt van
gastvrijheid en activiteiten. In hun café ontvangen
ze deelnemers aan de Theaterstraat en de
Kunstroute. Gonny zet zich in bij zwerfvuilacties,
het schoonmaken van de sprengen in de Goudvink
en is ze adoptant van zwerfvuil. En wie kent
Toontjes drive-in discotheek niet? Naast muziek
maken was Toon lid van de Dorpsraad, zette hij
zich in voor de jeugd, organiseerde hij
sponsoracties en het Biervatrollen. Ze bieden in
Back in Town onderdak aan verenigingen,
tussendoor was Toon jaren lid van de Vrijwillige
Brandweer.
Gonny en Toon, bruisend van activiteit, te veel om
op te noemen. Al met al een onmisbaar stel voor Ugchelen”.
Kees Kommer heeft zich jarenlang ingezet als voorzitter voor deze commissie; hij zorgde ervoor
dat alles tot in de puntjes verzorgd werd. Nu vond hij het tijd het stokje over te dragen aan de
nieuwe voorzitter Warner Bruins. De Dorpsraad bedankt Kees voor zijn inzet en betrokkenheid.

4.2 Commissie Welzijn
Bestuursvertegenwoordiger + coördinator: Wineke Blom
Coördinatoren: Floortje van der Heijden, Annemieke Debets
Na drieënhalf jaar kunnen we stellen dat het project Noaberschap zijn nut bewijst. Vele
vrijwilligers hebben hulp geboden aan vele hulpvragers. Deze hulp bestaat vooral uit vervoer
naar dokter/ziekenhuis, samen boodschappen doen, kleine klusjes, stoep vegen, enz. Een
belangrijk aspect hierbij is ook gezelschap. Er blijkt toch meer eenzaamheid in ons dorp dan
gedacht.
Zo hebben we verder een aantal vervoerspoules, bijv. voor de Soos op woensdagmiddag, waarbij
een aantal mensen gebracht en gehaald wordt, zodat ze samen een gezellige middag hebben.
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Hulpvragen zijn binnengekomen via de mensen zelf of familie,
maar ook regelmatig via Buurtzorg, de Bronkerk, De Kap en
Stimenz.
In november is weer een vrijwilligersavond georganiseerd als
bedankje voor hun inzet. Ditmaal in Back in Town. Anneke Aukes,
manager bij het Sprengenhof, heeft ons bijgepraat over de
mogelijkheden die het Sprengenhof biedt voor dorpsbewoners die
nog zelfstandig wonen.

4.3 Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos t/m maart 2018, Leo Mooijman / Vicky Huijsdens vanaf
april 2018
De opgave 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 2017):
Centrumontwikkeling
De aanwezigheid van het LPG-station van De Witte blokkeert elke nieuwe ontwikkeling. In
samenwerking met de eigenaar Henry de Witte heeft het gemeentebestuur in december 2017
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, los van voornoemde ontwikkelingen, 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 tegenovergelegen locatie terrein Texoclean. De dorpsraad heeft hiervoor de
nodige ideeën en initiatieven ontwikkeld. Resultaat is dat voor beide locaties nu serieuze plannen
leven voor de bouw van specifieke senioren-annex zorgwoningen. Namens de Stichting
SprengenParc heeft dhr Ton Essenstam bij de ALV 2018 een presentatie verzorgd over de plannen.
De uitwerking daarvan hangt samen met de mogelijkheden binnen de eerdergenoemde centrumontwikkeling (verdwijnen LPG-station).
CODA- Molecatenlaan
De dorpsraad heeft nota genomen van de verkoop van de CODA in 2018 en dat plannen voor
nieuwbouw worden onderzocht. Voor de dorpsraad de vraag: wat willen we op deze plek?
Viaduct G.P.Duuringlaan
Door de dorpsraad is in 2017 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. Inmiddels is het schilderwerk gerealiseerd
en wordt in de tweede helft van 2019 de weg opgeknapt en voetpad
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gerealiseerd. Dit laatste plan zal voor belanghebbenden nog worden gepresenteerd voor aanvang
van de werkzaamheden.
Rijksweg A1: geluid- en fijnstof problematiek
Op initiatief van bewoners is een belangengroep opgericht (De belangengroep overlast A1 bij
Ugchelen). De dorpsraad ondersteunt hen bij het 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.

4.4 Commissie Groen
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Algemeen
Met ingang van april dit jaar is Hugo Breggeman de Commissie Groen komen versterken. Hij gaat
ook meedraaien in het onderhoud van de Beektuin. De vrijwilligers van de Beektuin gaan nieuwe
planten uitzoeken die de planten, die vanwege de lange warme zomer zijn gestorven, moeten
vervangen.
Dorpspark “De Goudvink”
Voor de Dorpsprijswinnaar 2017 is in het voorjaar weer een boom geplant en het het naambordje
onthuld. Er is inmiddels een procedure ontwikkeld voor deze festiviteiten. In november heeft de
Commissie Groen blad geruimd samen met de vrijwilligers van de Commissie Water die de spreng
hebben schoongemaakt.
Klompenpad Ugchelen
Op 2 april is het Ugcheler Markepad officieel geopend, waarna dit
pad zich in een grote belangstelling mocht verheugen. Op verzoek
van één van de aanwonenden is in verband met de privacy een deel
van het pad in de omgeving van de papierfabriek door de gemeente
verlegd. Voor een beheergroep hebben zich ongeveer 35 mensen
gemeld die onder leiding van Coördinator Jan Nijhuis maandelijks
het pad controleren en waar nodig reparaties e.d. uitvoeren.
Kids-ommetjes
Door ziekte heeft het werk rond de Kids-Ommetjes een tijdje stilgelegen. De route voor het KidsOmmetje Winkewijert is vastgelegd. In 2019 worden de Touwladder, De Eloy en de Bouwhof
uitgenodigd om het Kids-Ommetje te lopen met de leerlingen van groep 5 of 6.
Ugchelen Bloeit!
Op initiatief van twee inwoners is een plan besproken, waarbij op open groene plekken in het dorp
bloemen- en/of moestuintjes kunnen worden aangelegd die door omwonenden zelf onderhouden
kunnen worden. De gemeente staat hier zeer positief tegenover en heeft alle medewerking
toegezegd.
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Compensatie voor bomen in het Groene Hart
Om verschillende redenen lukte het niet om een aantal bomen in en rond Het Groene Hart te
plaatsen. Ter compensatie heeft de gemeente aangeboden om elders in het dorp 5 grotere bomen
te gaan plaatsen. Er zijn inmiddels 5 plaatsen uitgezocht, waarover deels nog discussie met de
gemeente is. Drie bomen zijn inmiddels geplant.

4.5 Commissie Water
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Voorzitter: Herman Geurts
Leden: Fred Schaart, Coby Kuipers en Tineke Weidema
In 2018 hield de commissie zich met het volgende bezig:
Schoonmaken sprengen
“Je school kan de beek in”
Het geven van lezingen
Rondleidingen op aanvraag
Schoonmaken Sprengen
Onder verantwoordelijkheid van het Waterschap Vallei en Veluwe
hebben de vrijwilligers van de Commissie Water de volgende
sprengenbeken schoon gemaakt:
De Koppelsprengen en een deel van de Steenbeek, de
Geurtssprengen en de Winkewijert. Ook werd de Eendrachtspreng
tot aan de Laan van Westenenk schoongemaakt. Deze keer ook
weer in samenwerking met de Commissie Groen. De vrijwilligers
van deze commissie hebben op dezelfde dag het blad in het park
zoveel mogelijk opgeruimd.
De kinderen konden weer een beekruimersdiploma behalen of een medaille.
“Je school kan de beek in”
Ook dit jaar heeft de Dorpsraad weer kans gezien om subsidie voor dit project te krijgen. Hierdoor
konden de leerlingen van groep zeven van de Ugchelse basisscholen de Touwladder en de
Bouwhof toch meedoen aan dit waardevolle project onder leiding van Elly van der Velde van
Bureau Uit de Tijd. Dit jaar zijn de excursies verzorgd door Elly en Herman Geurts.
Bij dit project hoort ook het schoonmaken van de beek en snoeiwerk aan bomen en struiken. Deze
werkzaamheden worden begeleid door het Waterschap Vallei en Veluwe en de afdeling Groen van
de Gemeente Apeldoorn.
Lezingen
Herman Geurts en Theo Kuipers hebben afgelopen jaar drie keer een lezing gegeven over het
ontstaan van de sprengen en het gebruik van het water in de vroegere wasserijen.
Rondleidingen
Coby Kuipers heeft afgelopen jaar twee keer een aangevraagde rondleiding gegeven langs de
Koppelsprengen en nabije omgeving. Ook heeft zij voor het waterschap meegewerkt aan de tekst
voor het informatiebord langs de Winkewijert . Dit bord is inmiddels weer vernield.
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In december heeft Theo Kuipers samen met Dennis Dorman van waterschap Vallei en Veluwe een
rondleiding voor de vrijwilligers gegeven langs de Ugchelse Beek Noord.

4.6 Commissie Milieu
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
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 en verontreiniging met vluchtige koolwaterstoffen zoals olie. De belangrijkste
vervuilingsbron is in 2012 gesaneerd, maar er resteerde nog een smeerlaag die het grondwater
verontreinigd. Zoals veel bodemverontreiniging bestaat die uit een bron en een pluim die ontstaat
doordat het grondwater verontreinigingen uit de bron meesleept. In de Methusalemlaan is de
bron de smeerlaag. Deze smeerlaag wordt verwijderd door lucht door die laag te blazen en de
verdampte verontreinigingen op te vangen in luchtfilters. Als het gevolg van de toevoer van
zuurstof met de lucht wordt ook de biologische afbraak in de bodem gestimuleerd. Door een
combinatie van fysische en biologische sanering moet de bestaande smeerlaag in drie jaar tijd
voor minstens 90% verwijderd zijn, waardoor de bron van de verontreingingspluim verdwenen is.
De pluim zal naar verwachting uiteindelijk verdwijnen door biologische afbraak.
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.

4.7 Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens
De commissie heeft zich voor 2018-2019 ten doel gesteld:
Verhoging van het aantal leden naar 1.300
Inzet communicatiemiddelen website en digitale nieuwsbrief
Het aantal leden is in het verslagjaar gegroeid van 735 naar 792 leden (+ 7,8 %). Een aanzienlijke
stijging ten opzichte van de lichte stijging in 2017 (+ 0,7%). De doelstelling is daarmee nog steeds
niet gehaald. Het vergroten van het ledenaantal blijft daarom ook voor de toekomst een
speerpunt.
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D.m.v. artikelen in De Bron, op de website en in de Nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed
aan de activiteiten vanuit de dorpsraad en ontwikkelingen in Ugchelen. Dit jaar is ook gestart met
het incidenteel publiceren in de Zuidkrant.
In 2018 is 5 keer een digitale nieuwsbrief uitgebracht met actuele onderwerpen en 9 keer een
thema-bericht. Ook is dit jaar verdere invulling gegeven aan de nieuwe website, die begin 2017
online is gegaan. Hierbij kan telkens weer worden gerekend op de uitstekende ondersteuning van
Marcel Mooij.
Na het vertrek eind 2017 van beide commissieleden, is er nog geen uitbreiding gezocht voor de
commissie communicatie. Door haar verkiezing in de gemeenteraad namen wij dit jaar ook
afscheid van Stefani Hilferink. Ons nieuwe bestuurslid Vicky Huijsdens is op haar plek toegetreden
tot de commissie.

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

Burgerinitiatieven

2.

Dorpsmeldpunt

De activiteiten van deze iniatieven in 2018 lichten wij in de volgende twee hoofdstukken toe.

5.1 Burgerinitiatieven
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Zwerfvuil invalswegen
Op zaterdag 31 maart en zaterdag 22 september 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. Omdat in verband
met de voorbereidingen van de Theaterstraat de inzameling
een week eerder in september plaatsvond, waren er minder
vrijwilligers beschikbaar dan andere jaren. Om in de
toekomst verwarring uit te sluiten, is besloten om vast de
blijven houden aan de laatste zaterdagen van maart en
september voor deze actie.
Adoptie openbare ruimte t.b.v. zwerfvuil
Het aantal adoptanten breidt zich gestaag uit waardoor een steeds groter deel van Ugchelen op
regelmatige basis ontdaan wordt van zwerfvuil. De gemeentelijke vergoeding van € 10,00 is
wederom per bank overgemaakt.
Beektuin
De vaste groep vrijwilligers heeft in 2018 ook weer de Beektuin onderhouden en heeft versterking
gekregen van Hugo Breggeman. Dit onderhoud gebeurt in goed overleg met de gemeente.
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5.2 Dorpsmeldpunt
In 2017 is gestopt met de wekelijkse zittingen in het Dorpshuis. De mogelijkheid om via internet
(website; info@dorpsraadugchelen.nl of via secretaris@dorpsraadugchelen.nl) is blijven bestaan.
Het totaal aantal meldingen over 2018 bedraagt; totaal 40 meldingen, waarvan enkele telefonisch
met secretaris en de rest via internet info@dorpsraadugchelen.nl /
secretaris@dorpsraadugchelen.nl.

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
Terugblik 2018
Vitaliteits agenda Ugchelen
Het is fijn wonen in Ugchelen. Maar wat is er nodig om in de toekomst fijn
en vitaal in Ugchelen te kunnen blijven wonen? Deze vragen stonden
centraal tijdens drie overleggen in 2018 met de dorpsraad Ugchelen,
Stimenz, politie, ondernemers en ambtenaren van de gemeente
Apeldoorn. Tijdens deze “gebiedsoverleggen” zijn verschillende thema’s
naar voren gekomen waar concrete acties aan zijn verbonden. De focuspunten voor de
toekomstige vitaliteit van Ugchelen zijn o.a: Centrumontwikkeling, Behoud van groen, Ugchelen
voor jong en oud (toevoegen van levensloopbestendige woningen), Ontmoeten en Vrijwilligers.
De vitaliteitsagenda heeft een doorlooptijd van 8 tot 10 jaar. Samen met de dorpsraad en
ondernemers gaan we komende jaren hier verder mee aan de slag, waarbij we ook de overige
dorpsbewoners gaan betrekken.
Centrumontwikkeling
Sinds 2017 voeren we gesprekken met de dorpsraad en ondernemers 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 waarbij we in 2018 mooie stappen hebben gemaakt. Dit
project zal ook in 2019 constante aandacht krijgen van de dorpsraad, de ondernemers en de
gemeente.
Het dorp in!
In 2018 heeft Ugchelen een nieuwe stadsdeelwethouder gekregen: wethouder Jeroen Joon. Om
kennis te maken met het dorp en zijn bewoners heeft Jeroen Joon in 2018 twee keer met een
statafel in Ugchelen gestaan. Leuke gesprekken met dorpelingen zijn er gevoerd waarbij de
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thema’s uit de vitaliteitsagenda ook door de dorpelingen werden genoemd. Omdat dit naar meer
smaakt zal de wethouder ook in 2019 “Het dorp in!” gaan.
Burgerparticipatie
In de gemeente Apeldoorn onderzoeken we nieuwe vormen van samenwerking met bewoners en
dorps- en wijkraden rond ideeën omtrent burgerparticipatie en zelfredzaamheid Veel hangt af van
initiatieven die door bewoners en dorps- en wijkraden worden (aan-)gedragen. Ugchelen is hier al
goed mee bezig! In 2018 is gestart met het opknappen van het viaduct aan de
GP Duuringlaan. Ook de grote inzet van vrijwilligers in Ugchelen is hier een voorbeeld van.
Er wordt veel werk verzet door de dorpsbewoners, waarbij goed wordt samen gewerkt met de
collega’s van de gemeente. Hierbij denk ik oa aan Noaberschap, Whatsappgroepen, Ugchelen
Schoon, Ugchelens Belang en uiteraard de dorpsraad en haar commissies. Om nieuwe
bewonersinitiatieven te kunnen financieren is in 2018 het crowdfundingsplatform voor Apeldoorn
gelanceerd.

6.2 Wijkagent
Petra van Doorn
Terugblik 2018
In 2018 heeft de politie ook weer de nodige keren inzet gepleegd in
Ugchelen op allerlei gebied. Jaarlijks zijn er natuurlijk de terugkerende
evenementen, maar er worden zo links en rechts ook nieuwe
evenementen georganiseerd. Zo terugdenkend aan vorig jaar lijkt het er
op dat de politie iets meer heeft geassisteerd in hulpverleningszaken.
Ook waren er gedurende een gelukkig relatief korte periode woninginbraken. De Parate Groep uit
Ugchelen (kijk eens op de site www.buurtpreventie-ugchelen.nl) heeft actief preventief
meegewerkt! Fijn dat er een groep inwoners in Ugchelen is die zich wil inzetten voor de veiligheid
van hun dorp!
In totaal meldden zich er wederom zo’n 40 inwoners uit Ugchelen op het spreekuur met diverse
vragen, opmerkingen of advies. Dit aantal blijft de laatste jaren aardig stabiel, reden om voorlopig
nog op deze manier door te gaan.
Een aantal vragen die ik kreeg waren voor de gemeente Apeldoorn of voor bijvoorbeeld
buurtbemiddeling. Dit aantal wordt ook steeds minder. Mogelijk dat de inwoners van Ugchelen
steeds beter de weg weten naar de juiste instantie. Eens in de maand krijgt u natuurlijk een
overzicht van wat er in Ugchelen heeft plaats gevonden. Het is niet altijd alles wat ik vermeld,
want sommige zaken kunnen / mogen nu eenmaal niet met derden gedeeld worden.
Ugchelen blijf een relatief veilig dorp. Een groot aantal inwoners werkt daar ook aan mee, net als
de nodige netwerkpartners.
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7 Financiën 2018
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

Reëel
2018

Reëel
2017

Vlottende activa
- Vooraad beeldjes Dorpsprijs
Liquide Middelen
- Bank RC
- Bank spaarrekening
Overlopende activa
- Intrest spaarrekening
Totaal activa
Passiva

630

840

423
6.517
6.940

571
7.515
8.086

1
7.571

1
8.927

Reëel
2018

Reëel
2017

Reserveringen
- Bestemmingsreserves
- Algemene reserve

4.650
616

9.750
-5.449

Voorzieningen

1.931

1.805

374

2.821

7.571

8.927

Overlopende passiva
- Nog te betalen bedragen
Totaal passiva

WINST- EN VERLIESREKENING
Lasten
Personeelskosten
Bestuursvergoeding
Huisvestingskosten
Projectkosten
Overige lasten

Baten

Reëel
2017

Begroot
2018

1.509
3.685
10.406
18.479

2.050
2.850
9.750
8.700

34.079

23.350

Reëel
2017

Begroot
2018

Reëel Begroot
2018
2019
1.562
2.000
1.363
1.400
11.009
9.300
18.231
8.310
32.165

21.010

Reëel
2018

Begroot
2019

Subsidie gemeente Apeldoorn
Subsidie Waterschap
Subsidie (Je school kan de … in)
Subsidie Jongerencentrum UB
Subsidie Ugchelse Molens
Subsidie Noaberschap
Verkoop boekjes Ugchelse Molens
Rente
Overige baten

17.582
2.400
770
1
13.326

17.811
1.000
10
4.529

17.811
5.000
500
1
8.853

18.364
1.250
1.396

totaal

34.079

23.350

32.165

21.010
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8

Speerpunten 2019-2021

De Dorpsraad zet zich in om te zorgen voor een goed leef- en woonklimaat in Ugchelen. De
komende jaren werken we onder meer aan de volgende punten:
Het ontwikkelen van een aantrekkelijk winkelgebied.
Kinderen uit Ugchelen moeten in hun eigen dorp naar een basisschool kunnen.
Het ook door onderzoek aangetoonde probleem van te weinig woningen voor ouderen
en starters onder de aandacht houden.
Het vitaal houden van het dorp, zodat elke leeftijdsgroep er met plezier woont.
Meer aandacht voor activiteiten voor de jeugd.
Het ondersteunen van de bewonersgroep die oplossingen zoekt voor het verminderen
van geluidsoverlast.
Zorg blijven dragen voor een schone, veilige en groene woonomgeving.
Het dorpse karakter verstevigen en behouden bij toekomstige ontwikkelingen.

9

Personalia

Samenstelling Dorpsraad 2018
Voorzitter: Wineke Blom
Penningmeester: Vicky Huijsdens
Secretaris: Leo Mooijman
Ron Brummelkamp
Henk Laurens
Notulist: Truus Kremer
Stadsdeelmanager: Harriët Althof
Stadsdeelregisseur openbare ruimte Zuid-West: Wim Mulder
Wethouder “dorps”zaken Ugchelen: Jeroen Joon
Wijkagent: Petra van Doorn
Commissie Dorpsprijs
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Voorzitter: Warner Bruins
Tineke van de Hazel | Lex Quartel | Wilma van Wijk | Gert Woutersen
Commissie Welzijn
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Floortje van der Heijden | Annemieke Debets
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Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Bestuursvertegenwoordiger: Leo Mooijman | Vicky Huijsdens
Commissie Groen
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Johan Belonje| Wilma Pothoven | Gepke van Scherpenzeel | Hugo Breggeman
Commissie Water
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Voorzitter: Herman Geurts
Coby Kuipers | Fred Schaart | Tineke Weidema
Commissie Milieu
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Johan van Veen | Hugo Breggeman
Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens
Vicky Huijsdens
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