Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen
d.d. 23 april 2019

Aanwezig:

Wineke Blom (voorzitter) Ron Brummelkamp, Vicky Huijsdens
(penningmeester), Henk Laurens en Leo Mooijman (secretaris)

Aanwezig namens de gemeente Apeldoorn:
Harriët Althof-Journee (stadsdeelmanager); Linda Brunink (gemeentelijk
projectleider) en Wim Mulder (regisseur openbare ruimte)
Sprekers:

de heren Kok (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland) en
Breggeman (Belangengroep A1 Ugchelen)

Notulist:

Truus Kremer-Ruiter

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er
zijn ong. 55 belangstellenden voor deze vergadering.
2. Mededelingen
De voorzitter informeert de aanwezigen over de belangrijkste dingen waar de DR
zich vorig jaar en de afgelopen maanden mee heeft beziggehouden. Voor de
inwoners van Ugchelen zijn veel zaken waar de DR energie in stopt niet zo
zichtbaar, omdat het dikwijls gaat om projecten op de lange termijn. Er wordt veel
overleg gevoerd met de gemeente Apeldoorn, maar pas als er daadwerkelijk iets
te melden is, verschijnt dit in de pers.
De belangrijkste items kort toegelicht:
a. Centrumontwikkeling
Een al 10 jaar slepende kwestie, die vertragend heeft gewerkt v.w.b. de plannen
om te komen tot het vormen van een dorpshart. Nu in september de LPG-opslag
uit het dorp verdwijnt, kan de planvorming gestalte krijgen.
b. G.P. Duuringlaan
De DR heeft zich in overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente gebogen over

de mogelijkheden om deze ingangsweg van Ugchelen aan te pakken.
De aangebrachte verbeteringen zijn, met name ter hoogte van het viaduct, reeds
duidelijk zichtbaar. Het project is echter nog niet afgerond, er komt over dit
onderwerp nog een informatieavond waarop de gemeente aanwonenden en
andere belangstellenden zal informeren en horen over de geschetste plannen.
c. Scholen
Op dit moment kunnen jonge gezinnen in Ugchelen hun kinderen niet in het dorp
naar school laten gaan. De basisscholen zitten overvol met deels kinderen uit
andere wijken van Apeldoorn. Om die reden zien mensen soms zelfs af van de
koop van een woning in het dorp.
De DR is van mening dat het met het oog op sociale aspecten voor kinderen en
hun ouders van groot belang is dat hier verandering in komt. De DR voert
intensief overleg met de gemeente, onderwijsbesturen en schooldirecties, maar
vindt tot op heden weinig gehoor voor dit probleem. Met professionele
begeleiding zet de DR de strijd voor een betere regulering van het onderwijs in
Ugchelen voort.
d. Bibliotheek
De buurtvereniging Ugchelens Belang heeft CODA al een zestal jaren gratis
onderdak geboden in het dorpshuis. Nu UB heeft aangegeven deze situatie niet
langer te willen gedogen en CODA weigert een huurvergoeding te betalen, is er
een impasse ontstaan. De DR zet zich in voor het behoud van een bibliotheek in
het dorpshuis, omdat dit met name voor ouderen een belangrijke voorziening is.
Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente, CODA en UB, maar tot op heden
heeft dit niet geleid tot een aanvaardbaar alternatief.
e. Positie dorps- en wijkraden
Ook dit onderwerp houdt de gemoederen bezig. Met name vanuit de politiek
bestaat er weerstand tegen de huidige werkwijze van deze raden. Hun idee is dat
particulieren zelf initiatieven ontplooien en voor financiële steun bij de gemeente
aankloppen (burgerparticipatie). De Apeldoornse dorps- en wijkraden zijn
momenteel in gesprek met de gemeente om de gezamenlijke en daarmee
sterkere inspraak van de inwoners van Apeldoorn in stand te houden.
f. Vitaliteitsagenda
De DR denkt mee met de gemeente over het opstellen van een Vitaliteitsagenda
voor Ugchelen. Harriët Althof informeert de aanwezigen over de functie van deze
agenda. Wensen voor de leefbaarheid/vitaliteit van het dorp worden
geïnventariseerd en waar mogelijk wordt realisering van deze wensen van een
tijdpad voorzien. De inwoners van Ugchelen worden hierbij betrokken middels
een binnenkort te houden informatieavond en publicaties in De Bron.
In dit verband wordt aandacht gevraagd voor het jeugdhonk dat dreigt te
verdwijnen omdat het jongerenwerk is teruggebracht van 24 naar 4 uur per week.

Harriët zegt toe zich hierin te verdiepen en er op terug te komen. Ook het behoud
van een bibliotheek in het dorp wordt opgenomen in deze agenda.
g. Ledenwerving
De voorzitter roept de inwoners van Ugchelen op zich aan te melden als lid van
de DR. De DR zet zich op alle fronten in voor de belangen van het dorp en is
daarmee een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. Hoe groter de
achterban van de DR, hoe zwaarder haar inbreng bij de gemeente meeweegt.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018; algemeen en financieel
Een duidelijk en goed verzorgd jaarverslag biedt de leden van de vereniging
inzicht in de activiteiten van het afgelopen jaar. Het verslag van de activiteiten
roept geen vragen op.
Het financieel verslag wordt op onderdelen toegelicht door de penningmeester.
De kascommissie, bestaande uit de heren Van den Broek en Salm
complimenteren de penningmeester en de heer Veeneman met de keurige en
transparante financiële boekhouding. Het bestuur mag blij zijn met deze mensen!
De commissie heeft enkele aanbevelingen gedaan waarmee de penningmeester
aan de slag zal gaan.
De jaarrekening wordt goedgekeurd en de leden van de vereniging verlenen het
bestuur decharge over het gevoerde financiële beleid.
5. Benoeming kascommissie 2019
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werk. De heer Salm treedt af,
de heren Van den Broek en Van Diemen nemen volgend jaar de controle voor
hun rekening.
6. Vaststelling begroting 2019
De voorgelegde begroting is duidelijk, roept geen vragen op en wordt derhalve
ongewijzigd goedgekeurd.
7. Benoeming bestuursleden
De bestuursleden worden kort voorgesteld en hun portefeuilles benoemd. De
heren Brummelkamp en Laurens zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten genoemd, de aanwezigen stemmen hartelijk in met hun
herbenoeming.
De DR is erg blij te kunnen melden dat zich een nieuw bestuurslid heeft gemeld.
De heer Willem van Toorn heeft al een aantal vergaderingen van de DR
bijgewoond en is bereid zitting te nemen in het bestuur. Hij heeft de nodige
bestuurlijke ervaring en is daarmee een welkome aanvulling.

8. Centrumontwikkeling Ugchelen
Linda Bruning informeert de aanwezigen kort over de voortgang rond de
centrumontwikkeling van Ugchelen. Nu de verplaatsing van het tankstation
aanstaande is, verdwijnt de hindercirkel van 150m die ontwikkelingen in dit
gebied in de weg stond. De gemeente heeft over de zgn. centrumvisie reeds
overleg gevoerd met de DR, Ugchelen Plaza en diverse vastgoedeigenaren.
Binnenkort (mei/juni) worden de inwoners van Ugchelen gehoord over dit
onderwerp, waarna een definitieve visie ter vaststelling wordt aangeboden aan
de gemeenteraad (uiterlijk september a.s.).
9. Rondvraag
a. Er gaan geruchten over het verdwijnen van busverbindingen naar Ugchelen.
Wim Mulder merkt op dat dit een verantwoordelijkheid is van de provincie, maar
hij zoekt e.e.a. uit en zal de inwoners van Ugchelen informeren middels een
artikel in De Bron.
b. Enkele aanwezigen spreken hun bezorgdheid uit over de verkeersveiligheid in
het dorp. Met name de situatie aan de G.P. Duuringlaan wordt genoemd. Wim
Mulder komt hierop terug tijdens de informatieavond over dit gebied. Dit gebeurt
nog vóór de zomer.
Ook de snelheid van het verkeer is een punt van zorg. Wim Mulder erkent dit
probleem, maar wijst erop dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
de inwoners van het dorp. In Ugchelen is 30 km de norm, maar handhaven is erg
lastig. Hij staat open voor suggesties vanuit het dorp om maatregelen te treffen
die de snelheid kunnen beperken, maar volop drempels aanleggen brengt
andere bezwaren met zich mee.
c. De DR wordt gewezen op de mogelijkheid de provincie te benaderen in haar
strijd voor het behoud van een bibliotheek in het dorp.
d. De statuten van de DR behoeven aanpassing, maar tot op heden is dit om
financiële reden nog niet opgepakt.
e. Desgevraagd geeft Wim Mulder aan dat de informatiezuil bij de sprengen is
verwijderd omdat er geen financiële middelen waren de informatie op de zuil te
updaten. De aanwezigen willen graag dat met name het waterrijke verleden van
Ugchelen ergens zichtbaar wordt gemaakt. Voorgesteld wordt dit bijv. middels
een QR-code te doen. Dit punt zal worden meegenomen in de Vitaliteitsagenda.
f. Bij de aanpak van de Ugchelse Beek is ook het terrein bij de ijsbaan betrokken.
Communicatie over de plannen van het Waterschap is destijds goed ontvangen
en de verbeteringen zijn in Ugchelen goed zichtbaar.
10. Informatie bomenkap A1
De rigoureuze kap van bomen langs de snelweg heeft in Ugchelen de nodige
onrust doen ontstaan.
De heer Kok informeert de aanwezigen over de reden van de uitgebreide
bomenkap. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft plannen
ontwikkeld om d.m.v. compartimentering onbeheersbare natuurrampen te

voorkomen. Grote branden hebben maatschappelijke, economische en
ecologische gevolgen. Bij het opstellen van de plannen om de veiligheid te
vergroten zijn diverse scenario’s opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de
natuurlijke omgeving, de infrastructuur en de bebouwde omgeving.
Het is de bedoeling bij het ontstaan van branden gebiedsgericht te gaan werken.
Door bosbieden in compartimenten te verdelen met rondom een brandwerende
‘mantel’, wordt voorkomen dat een brand overslaat naar bijv. de andere kant van
de snelweg. Deze ‘mantel’ wordt gevormd door bloeiende heesters en
loofbomen, die veel meer vocht bevatten. Verder worden langs de vluchtstroken
obstakelvrije ruimtes van 15 m gecreëerd, dus ook daarvoor hebben een flink
aantal bomen het veld moeten ruimen.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de heer Kok betreurt
het dat zo onzorgvuldig is omgegaan met communicatie over de reden van deze
werkzaamheden. Hij licht toe dat met het oog op de toenemende droogte ook het
gevaar van branden groter wordt. De rook van deze branden verspreidt zich zeer
snel, waardoor evacuatie van personen in de omgeving soms nodig is. Met name
de aanwezigheid van het Gelreziekenhuis en Randerode, maken een eventuele
evacuatie lastig uitvoerbaar en daarmee gevaarlijk.
De voorzitter bedankt de heer Kok voor zijn uitleg die veel vragen over de
kaalslag heeft weggenomen.
11. Informatie Belangengroep A1
Namens de Belangengroep A1 legt de heer Breggeman uit dat een groep
inwoners van Ugchelen zich inzet om de geluidhinder van de A1 en de uitstoot
van fijnstof te beperken. De verkeersdruk neemt toe, de A1 is een belangrijke
verbindingsweg naar Oost-Europa, dus veel vrachtverkeer, de verbreding van de
weg en de toegestane snelheid veroorzaken steeds meer overlast. Formeel lijkt
de geluidsbelasting nog binnen de normen te blijven, maar een rapport van de
Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat andere grenswaarden nodig zijn.
De werkgroep zet zich in om de maximumsnelheid terug te brengen naar 100
km. Zij weet zich inmiddels gesteund door de politiek nu de gemeenteraad met
ruime meerderheid heeft ingestemd met een motie waarbij het college de
opdracht krijgt zich hiervoor hard te maken bij de provincie.
Een andere maatregel is het aanbrengen van zeer open asfaltbeton, waardoor
het geluid beter wordt gedempt. Ook het verlengen van de geluidswand staat op
het lijstje van de werkgroep.
De werkgroep overlegt met de groep Bathmen, die met een soortgelijk traject
bezig is, met Cleantech, de gemeente en de dorpsraad en heeft een Zienswijze
Actieplan Geluid ingediend bij de gemeente. Ze streeft ernaar voor elkaar te
krijgen dat bovenwettelijke maatregelen kunnen worden getroffen die de overlast
beperken.
De website www.A1Ugchelen.nl geeft meer informatie over de werkzaamheden
van de belangengroep. De heer Breggeman roept de inwoners van Ugchelen op
hun werk met een handtekening of praktische hulp te ondersteunen.

De voorzitter bedankt de heer Breggeman voor zijn uitleg en wenst de
Belangengroep veel succes met het werk dat zij doet.
12. Sluiting
Rond 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt zij alle aanwezigen
voor hun inbreng.

