Vereniging Dorpsraad Ugchelen
Jaarverslag 2020

www.dorpsraadugchelen.nl
e-mail:
telefoon:

info@dorpsraadugchelen.nl
secretaris@dorpsraadugchelen.nl
055 – 542 80 66 (secretaris)

Dorpsmeldpunt Ugchelen
Sinds 1 juli 2017 is er geen fysiek Dorpsmeldpunt meer in het
dorpshuis Ugchelens Belang. Meldingen kunnen worden
gedaan op telefoonnummer 055-5428066 of per e-mail
info@dorpsraadugchelen.nl

21 april 2021 (versie 1.0 hl)

1

Dorpsraad Ugchelen | Jaarverslag 2020

Een woord van de voorzitter
Het jaar 2020 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Het
Coronavirus heeft veel invloed gehad op het leven van iedereen. Dat
geldt ook zeker voor de activiteiten van de Dorpsraad Ugchelen.
Waar we in 2019 nog met heel veel projecten actief bezig waren,
konden we het afgelopen jaar niet alles doen wat we wilden.
Toch zijn ook veel zaken doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan het
werk dat onze grote groep vrijwilligers weer verzet heeft, uiteraard
veelal in aangepaste vorm. Dat waarderen we zeer.
Ook hebben we geen Algemene Ledenvergadering in april kunnen
organiseren. We hoopten dat alsnog in het najaar te kunnen doen. De maatregelen werden toen
echter weer strenger en ook deze mogelijkheid verviel.
Overleggen met de gemeente zijn voor een groot deel uitgevallen, een enkele keer werd er online
vergaderd.
Op een andere manier zijn de bestuursleden aan het eind van het jaar wel druk geweest en helaas
met de uitkomst waarop we niet hoopten.
Het contact met een deel van de gemeente is niet zo succesvol verlopen. Dit heeft o.a. te maken
met de nieuwe rol die de gemeente bedacht heeft voor de dorps- en wijkraden. Deze zijn niet
meer de gesprekspartners zoals eerst, waarbij we het idee hadden serieus genomen te worden.
We hebben in februari 2021 het dorp daarvan op de hoogte gesteld middels een inlegvel in de
Bron.
Dit is dan ook het laatste jaarverslag van dit bestuur. Dit gaat ons zeker aan het hart. De DR was
een mooie vereniging die in de loop der jaren veel voor het dorp heeft betekend. Uiteraard hopen
we dat nieuwe bestuursleden zich melden en dat dit nieuwe bestuur naar wens kan functioneren.
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 6 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 en/of andere partijen, over onderwerpen die Ugchelen betreffen. Veelal zijn
gemeentelijke beleidsvoornemens of planvorming aanleiding voor deze informatieavonden.
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Kerncijfers

Aantal leden:
861
(2019: 847)
+ 1,7%

Aantal “opens”
Digitale Nieuwsbrief:
≈ 448
(2019: ≈ 461)
-2,8 %

Sessies op website
Dorpsraad:
5.249
(2019: 4.999)
+ 5,0 %

Leden
Eind 2020 telde de vereniging Dorpsraad 861 leden. Een toename van 14 leden ten opzichte van
2019. Uitbreiding van het aantal leden is en blijft een doelstelling voor het bestuur.
Website
Het bezoek van de website is in 2020 weer toegenomen. Op jaarbasis trok de website van de
Dorpsraad 4.294 unieke bezoekers, een stijging van 11,7 % ten opzichte van 2019! Dit aantal
bezoekers bracht in totaal 5.249 bezoeken/sessies aan de website.
Nieuwsbrief
In 2020 zijn 8 themaberichten uitgebracht. Het aantal subscribers was in 2020 gemiddeld 728. Een
gemiddelde 62,2% 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
2019.
21 april 2021, versie 1.0 hl
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4.1 Commissie Dorpsprijs “Papierschepper”
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Commissievoorzitter: Warner Bruins
Leden: Wilma van Wijk, Lex Quartel, Gert Woutersen, Tineke
van de Hazel
De Dorpsprijs 2020
De Dorpsraad heeft om zeer goede redenen besloten om de
geplande Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2021 niet door te
laten gaan. Vandaar dat er, in goed overleg met de Dorpsraad,
geen oproep is geweest in het najaar van 2020 aan de
bewoners van Ugchelen, om personen of instellingen voor te
dragen voor de Dorpsprijs. Helaas, een trendbreuk na 17 jaar de Dorpsprijs te hebben uitgereikt.
De commissie hoopt in de loop van 2021 toch nog een mogelijkheid te vinden om alsnog de
Dorpsprijs 2020 uit te reiken. In goed overleg met de Dorpsraad zal daar een besluit over worden
genomen.

4.2 Commissie Welzijn
Bestuursvertegenwoordiger + coördinator: Wineke Blom
Coördinatoren: Floortje van der Heijden, Annemieke Debets
Ook het virus en alles wat daarmee samenhangt had invloed op de hulpvragen en de vrijwilligers
van het Noaberschap.
We kregen afgelopen jaar beduidend minder hulpvragen. Heel begrijpelijk, omdat met name de
ouderen heel voorzichtig waren om vrijwilligers in huis toe te laten. Gelukkig
begrepen we dat buren en familieleden iets meer bijgesprongen zijn.
Ook veel vrijwilligers hebben bij ons aangegeven de contacten liever te
minderen of zelfs even stop te zetten. Ook hier hebben we uiteraard begrip
voor. Wel is het contact vaak telefonisch doorgegaan.
Gelukkig hebben we toch verschillende dorpsgenoten kunnen helpen met
o.a. boodschappen doen.
In het najaar hebben medewerkers van Stimenz en het Noaberschap bij veel
ouderen in het dorp aangebeld om te vragen of we in deze vreemde tijd nog
iets voor ze kunnen betekenen. Ook nu bleek dat veel mensen hulp vanuit
hun directe omgeving kregen, maar het Noaberschap heeft toch nog bij een
aantal hulpvragen de helpende hand kunnen bieden.
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4.3 Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Bestuursvertegenwoordiger: Leo Mooijman / Vicky Huijsdens
De opgave is de beschikbare ruimte optimaal te benutten en de aanwezige kwaliteiten minimaal
te behouden en waar mogelijk te versterken. De Dorpsraad heeft daarbij het behoud van het
“dorpse karakter” in Ugchelen hoog in t vaandel staan. De vraag ligt voor: waar is behoefte aan en
wat kunnen we?

Ontwikkelingen
Centrumontwikkeling
De centrum ontwikkeling heeft in 2019 een stap gemaakt, door de acceptatie van het plan “Visie
Dorpscentrum” door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Apeldoorn. Begin 2020
is deze visie gepresenteerd aan de Raad. Het doel van deze visie is vooral om een beeldambitie
neer te leggen voor opwaardering van het dorpscentrum. De Dorpsraad Ugchelen, de
ondernemersvereniging Ugchelen Plaza en de gemeente Apeldoorn, hebben in gezamenlijkheid
deze visie opgesteld en trekken ook samen op in de realisatie daarvan. Het blijft echter aan de
vastgoedeigenaren, ondernemers en inwoners van Ugchelen om deze visie tot werkelijk te maken.
Bouwproject CODA terrein
De Dorpsraad heeft zich middels het indienen van een “zienswijze” verzet tegen het bouwen op
het CODA terrein. Niet tegen de bouw zelf, maar het aantal woningen. Terwijl er eerder (2017)
werd gesproken over een acceptabel aantal van 10 woningen, zijn dat er nu in de plannen 20
geworden. Dit resulteert in een té stenen gebouw, waardoor het dorpse karakter op die plek
geweld wordt aangedaan. Het gebouw wordt zo dicht op de straat gesitueerd dat in een zeer
beperkte ruimte plaats moet zijn voor parkeerplaatsen, berm met bomen, trottoir en kleine
voortuinen. Dit lijkt onmogelijk. De Dorpsraad vreest dat het groen moet wijken voor stenen en
dat komt niet overeen met de inhoud van eerder genoemde documenten. De bouw van de patio
woningen op het terrein van het benzine station wordt door de Dorpsraad van harte ondersteund.
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 is een stap dichterbij gekomen na het sluiten van het Lpg-station.
Verdere uitwerking van de plannen wordt verwacht medio 2021.
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 is er druk overleg met de gemeente over
realisatie voetpad naar de bushalte. Afspraak met de gemeente was, dat in 2020 met de realisatie
zou worden aangevangen, echter de omvang van het werk is dusdanig groot geworden, dat dit
vertraging heeft opgelopen. Met gemeente bestaat de afspraak, dat voor de aanvang van de
werkzaamheden, de bewoners van de GP Duuringlaan middels een presentatie op de hoogte
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zullen worden gebracht. Wij wachten al geruime tijd op de concept plannen, die de gemeente aan
het opstellen is.
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
De samenstelling van de Commissie Groen is in 2020 ongewijzigd gebleven: Wilma Pothoven,
Hugo Breggeman, Gepke van Scherpenzeel en Clara Mulder. Door Corona is er slechts twee keer
vergaderd.

Dorpspark “De Goudvink”
Voor de Dorpsprijswinnaar 2019 (Muziekvereniging) is in het voorjaar een kastanje geplant. Het
onthullen van het naambordje is vanwege Corona uitgesteld. Op advies van de Bomenbeheerder
van de gemeente zullen we moeten uitkijken naar een nieuwe plek waar bomen voor toekomstige
prijswinnaars van de Dorpsprijs geplant kunnen worden.
Er is dit jaar niet gezamenlijk blad geruimd en de spreng schoongemaakt.
Er was veel hinder van jeugd die regelmatig de prullenbak bij de twee bankjes van de gemeente
vernielden of in de spreng gooiden. De wijkagent heeft met de ouders van deze jongeren en ook
met een aantal jongeren zelf een hartig woordje gesproken en de situatie lijkt nu weer rustig.
Dorpspark “De IJsvogel”
In overleg met de gemeente is in het achterste gedeelte een
„stobbenwand“ geplaats. In deze wand van stobben van grote
verwijderde bomen zijn gaten geboord om insecten een
nestgelegenheid te geven. Tevens zorgt de opbouw van deze
stobbenwand voor bescherming voor kleine zoogdieren. Samen met de
Bomenbeheerder van de gemeente hebben we een plaats gevonden
waar toekomstige bomen voor prijswinnaars van de Dorpsprijs
Ugchelen een plaats kunnen krijgen. In overleg met de gemeente zullen
duidelijke bordjes komen die aangeven waar het hondenuitlaatgebied eindigt en het Dorpspark
begint en waar honden aangelijnd dienen te zijn. De gemeente heeft op ons verzoek een bankje,
dat op een minder geschikte plek stond, verplaatst naar het begin van de ijsbaan. Er hebben zich,
op ons verzoek, omwonenden gemeld die De IJsvogel schoonhouden door verwijderen van
zwerfvuil.
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Ugcheler Markepad
Ook dit jaar heeft Ton van den Berg de coördinatie van de onderhoudswerkzaamheden aan ons
Klompenpad gedaan. Dit jaar is tevens een avond voor de beheerders van het pad georganiseerd
als blijk van waardering voor het werk dat deze beheerders aan het Ugcheler Markepad
verrichten.
Kids-ommetjes
Van het „gewone“ ommetje is de bewegwijzering aangepast in verband met de bouwactiviteiten
aan de Ugchelsegrensweg en bij de voormalige wasserij in de Veldekster. Er zijn een aantal
vernielde bordjes met wegwijzers vervangen. Er is opdracht gegeven voor een nieuw
informatiebord over het Ommetje, maar door ziekte en onderbezetting bij Beheer & Onderhoud
van de gemeente staat deze actie nog steeds open.
De beschrijving van het Kidsommetje, speciaal voor de basisscholen, is eveneens aangepast.
Vanwege Corona hebben de basisscholen geen Kidsommetjes gelopen.
Ugchelen Bloeit!
De Ugchelen Bloeit! plek aan de Bogaardslaan/Hulkestein blijft een
groot succes. Een groep omwonenden houdt dit stuk bij. Het
beplante gedeelte is samen met de gemeente wederom uitgebreid,
waarbij ook fruitbomen, die elders weg moesten een plaats vonden.
De besprekingen over een nieuw initiatief aan Den Bramel hebben
door Corona nog niet plaatsgevonden.
Speelplaatsen
Er is ondersteuning gegeven aan verzoeken over speelplekken. De gemeente heeft budget voor
onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Vanuit de commissie wordt advies gegeven zodat
de aanvragen voor andere speeltoestellen of een uitbreiding van het speelveld soepel verlopen.
Openbaar groen
In het Groene Hart klaagden bewoners over de slechte staat van het groen. Beheer en Onderhoud
van de gemeente heeft dit opgepakt. Ook in De Cloese werd geklaagd en ook dit wordt aangepakt.
Over de Wadi op de Veldekster en over het onderhoud aan de Schoolbeek in de Beektuin waren er
vragen. Bij kapvergunningen zijn vraagtekens gesteld. In zijn algemeenheid levert bemiddeling
tussen de gemeente en betrokken bewoners vaak een goed resultaat waardoor het bestaan van
deze commissie waardevol blijft.

4.5 Commissie Water
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Voorzitter: Herman Geurts
Leden: Fred Schaart en Coby Kuipers
In 2018 hield de commissie zich met het volgende bezig:
Schoonmaken sprengen
“Je school kan de beek in”
Het bijwonen van de klankbordgroep Ugchelse Beek Zuid, Steenbeek en Schoolbeek
Het tellen van paaiende beekprikken
Rondleidingen en lezingen op aanvraag
21 april 2021, versie 1.0 hl
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Schoonmaken Sprengen
Onder verantwoordelijkheid van waterschap Vallei en Veluwe hebben de vrijwilligers van de
Commissie Water de volgende sprengenbeken schoongemaakt:
Koppelsprengen en een deel van de Steenbeek. De Winkewijert en de Eendrachtspreng tot aan
de Laan van Westenenk.
In verband met het coronavirus hebben wij steeds in hele kleine groepjes gewerkt en ver uit
elkaar.
De Geurtssprengen hebben wij dit jaar niet schoongemaakt, omdat daar zoveel hout in lag dat dit
niet meer te doen was voor de vrijwilligers.
“Je school kan de beek in”
Elly van der Velde is bezig geweest met de voorbereidingen, maar door de coronamaatregelen is
het grootste deel van dit project niet doorgegaan. Wel zijn 48 kinderen van de Touwladder en de
Bouwhof begin maart nog aan het werk geweest in en om de beek. Dit gebeurde onder leiding van
waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Apeldoorn.
Klankbordgroep Ugchelse beken
Op uitnodiging van de gemeente Apeldoorn heeft de Commissie Water op 11 maart deelgenomen
aan de Klankbordgroep Ugchelse Beek Zuid, Steenbeek en Schoolbeek, waaronder de
Geurtssprengen ook vallen. De plannen werden gepresenteerd door de ontwerper Theo Straatsma
en de projectleider Arnout Nefkens.
Het tellen van paaiende beekprikken
In 2020 zijn in de Koppelsprengen 211 paaiende beekprikken
aangetroffen. In de Winkewijert 241 stuks. Deze worden geteld
door de KNNV en de Commissie Water is ook bij de tellingen in
Ugchelen betrokken.
Lezingen en rondleidingen
Door de coronamaatregelen konden de lezingen over het ontstaan van de sprengen en
rondleidingen het afgelopen jaar niet doorgaan.
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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
De sanering van de smeerlaag verloopt volgens plan en zonder problemen. Naar verwachting zal
deze sanering nog tot in 2021/2022 voortduren.
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. Inmiddels is de bestaande bebouwing
op het terrein gesloopt en afgevoerd. De verwachting is dat na verwijdering van de bestaande
betonvloer de sanering in 2021 kan beginnen.

4.7 Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens
De commissie heeft zich voor 2020-2021 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 847 naar 861 leden (+ 1,7 %). Hoewel een
kleinere stijging dan in het voorgaande jaar (+6.9%), toch ook dit jaar weer een aantal nieuwe
leden. De doelstelling is daarmee nog steeds niet gehaald. Het vergroten van het ledenaantal blijft
daarom ook voor de toekomst een speerpunt.
D.m.v. artikelen in De Bron, op de website, in de Nieuwsbrief en incidenteel in de Zuidkrant is
uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten vanuit de dorpsraad en ontwikkelingen in
Ugchelen.
In 2020 is geen digitale nieuwsbrief uitgebracht met verzamelde actuele onderwerpen, maar wel 8
keer een thema-bericht. Aan het, in het vorig jaar, op de website toegevoegde fotoarchief kon
helaas niet de gewenste aandacht worden geschonken. Nieuw binnengekomen beeldmateriaal is
opgenomen, maar van oudere foto’s was het plaatsen in het archief helaas nog niet mogelijk.
Hoewel een oproep werd gedaan voor leden voor de commissie Communicatie en daarop ook
reacties binnenkwamen, is hieraan (nog) geen verdere invulling gegeven.
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5 Overige aandachtsgebieden
Naast de commissies begeleidt de Dorpsraad een aantal initiatieven, en wel:
1.

Burgerinitiatieven

2.

Dorpsmeldpunt

De activiteiten van deze iniatieven in 2020 lichten wij in de volgende twee hoofdstukken toe.

5.1 Burgerinitiatieven
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Zwerfvuil invalswegen
Vanwege Corona hebben we helaas de halfjaarlijkse Zwerfvuilacties moeten annuleren.
Adoptie openbare ruimte t.b.v. zwerfvuil
De adoptanten hebben zich dankzij of ondanks Corona weer van hun taak gekweten. De
gemeentelijke vergoeding is per bank overgemaakt.
Beektuin
De vaste groep vrijwilligers heeft in 2020 ook weer de Beektuin in
goed overleg met de gemeente onderhouden.

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
en daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Het totaal aantal meldingen is ook over 2020 weer
toegenomen, waarvan enkele telefonisch met secretaris en de rest via internet
info@dorpsraadugchelen.nl / secretaris@dorpsraadugchelen.nl.
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6 Betrokkenen vanuit de gemeente en politie
De Dorpsraad is zeer verheugd over het goede en structurele contact met zowel de
Stadsdeelmanager van 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 2020
Centrumvisie
Sinds 2017 heeft de gemeente samen met de dorpsraad en Ugchelen Plaza
gewerkt aan de Centrumvisie Ugchelen, die gaat over het dorpshart van
Ugchelen. Deze visie is in april 2020 vastgesteld door de Gemeenteraad, zie
ook https://www.apeldoorn.nl/visieUgchelen . De visie biedt het kader
waaraan nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. Voor het mogelijk
maken van ontwikkelingen spelen vastgoedeigenaren en ondernemers een belangrijke rol. De
gemeente Apeldoorn gaat over de openbare ruimte en zal bij ontwikkelingen in het dorpshart
deze openbare ruimte ( zoveel mogelijk) aanpassen, uitgaand van de kaders die in de
centrumvisie staan.
Vitaliteitsagenda Ugchelen
Wat is er nodig om in de toekomst fijn en vitaal in Ugchelen te kunnen blijven wonen? In de zomer
van 2019 hebben we tijdens twee “bouwkeetdagen” heel veel bewoners van Ugchelen gesproken.
De opbrengst van deze dagen is in 2020 verwerkt in de Vitaliteitsagenda voor Ugchelen, deze gaat
over héél Ugchelen. Corona heeft in 2020 de contacten met u als inwoners over de thema’s in de
weg gestaan. De organisaties die hebben meegewerkt aan de agenda hopen in 2021 wederom
contact op te kunnen nemen met de mensen die aangegeven hebben graag betrokken te worden
bij één of meerdere thema’s.
Collegebezoek
Het voltallige college van Burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2020 een bezoek aan
Ugchelen gebracht en gehoord van betrokken bewoners waarom de thema’s uit de
vitaliteitsagenda en centrumvisie zo belangrijk zijn voor Ugchelen.
Projecten
Na het sluiten van het LPG punt bij het tankstation in 2019 is er weer ruimte ontstaan voor nieuwe
ontwikkelingen. Ook buiten het centrum van Ugchelen zijn initiatieven ontstaan of uitgevoerd.
Hierdoor waren er veel “lopende” projecten in 2020, zoals de bouw van de nieuwe school aan de
Boogaardslaan, planvorming voor de Avia- en Codalocatie, planvorming voor de uitbreiding van
Albert Heijn en het FSG/Wegenerterrein, het verder bouwen aan de Veldekster en het verder
werken aan het beekherstel. Omdat er zoveel speelt in Ugchelen heeft de gemeente direct na de
zomer van 2020 het idee uitgewerkt om een digitale nieuwsbrief te gaan maken. In 2021 wordt de
eerste editie verspreid.
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Burgerparticipatie
Het college heeft eind 2020 besloten een nieuwe weg in te slaan voor wat betreft
burgerparticipatie, waarbij bewoners worden uitgenodigd om zich in te zetten voor hun dorp en
wijk. In plaats van uitsluitend gebiedssubsidie te verlenen aan dorps- en wijkraden kunnen, naast
dorps- en wijkraden, ook andere betrokken inwoners subsidie aanvragen voor hun dorp, straat of
wijk. De dorps- en wijkraden kunnen nog steeds gebruik maken van deze subsidie en worden door
de gemeente nog steeds gezien als belanghebbende wanneer het om hun dorp of wijk gaat. In
2019 en 2020 zijn hierover diverse gesprekken gevoerd met alle dorps- en wijkraden.
Als stadsdeelmanager ervaar ik de samenwerking en de gesprekken met de Dorpsraad Ugchelen al
jaren als positief en constructief. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar juist daarom
ontstaan de goede gesprekken, waardoor we met elkaar verder komen. We hebben immers een
gezamenlijke drijfveer: de wens om goede dingen te doen voor een Ugchelen waar het fijn wonen
en ondernemen is voor iedereen.
Initiatievenregeling
In de gemeente juichen we het toe als inwoners zich inzetten voor Ugchelen. Daarom biedt de
gemeente Apeldoorn op een aantal manieren ondersteuning voor het ontplooien van initiatieven.
In 2020 zijn we gestart met een initiatievenmakelaar, Meri Ismirowa, die de weg binnen onze
organisatie kent en graag meedenkt bij het opzetten van een initiatief. Meri is in 2020 met diverse
inwoners in gesprek gegaan over de mogelijkheden.
Zie ook de website https://www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven
Openbaar vervoer
Eind 2020 werd duidelijk dat de provincie besloten heeft om de buslijn door Ugchelen te
schrappen. Als gemeente gaan wij niet over dit besluit, maar we vinden dit wel heel vervelend.
Samen met de dorpsraad gaan we in 2021 onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het starten
van een buurtbus.

6.2 Wijkagent
Petra van Doorn
Terugblik 2020
Mij is weer gevraagd door het demissionaire bestuur van de Vereniging
Dorpsraad Ugchelen om een jaarverslag over het jaar 2020 te maken voor
de jaarlijkse ALV.
Ik kan vertellen dat er in het jaar 2020, 98 soorten verschillende
meldingen zijn binnengekomen bij de politie. Ik spreek dan natuurlijk over Ugchelen. In totaal
waren het 671 meldingen. De top 10 ziet er als volgt uit:
-

01 verdachte situaties (63)
02 overige verkeerszaken (42)
03 ruzie/twist (30)
04 horizontale fraude (20)
05 overlast jeugd (20)

- 06 diefstal af/uit auto (20)
- 07 geluidshinder (19)
- 08 fraude online handel (19)
- 09 burenruzie (18)
- 10 overlast verwarde personen (17)
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Waar ik ook al eerder over schreef in De Bron is de toename van de online / horizontale fraude
meldingen en aangiftes. Toen bleek dat de corona langer ging duren, gingen die cijfers omhoog.
Goed is om te zien dat er de nodige verdachte situaties zijn gemeld. Niet overal worden de
verdachte personen of voertuigen aangetroffen, maar het doet me goed dat de inwoners van
Ugchelen scherp zijn en verdachte situaties met de politie delen. Ik wil toch ook de Whatsapp
groepen en de Parate Groep even benoemen. Deze leveren zeker een bijdrage aan de veiligheid
van Ugchelen. De overige cijfers spreken denk ik wel voor zich. Mochten er vragen zijn, dan ben ik
altijd bereid deze te beantwoorden. Ook als u benieuwd bent naar de andere cijfers, kunt u met
mij contact opnemen.

7 Financiën 2019
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
2020

Reëel
2019

Vaste activa
-Machines, apparaten en installaties

-

-

210

420

Liquide Middelen
- Bank RC
- Bank spaarrekening

484
22.519

805
13.018

Vorderingen op korte termijn en Overlopende activa
- Nog te ontvangen bedragen
Totaal activa

2
23.215

295
14.538

Vlottende activa
- Vooruitbetaling op goederen

Passiva
Reserveringen
- Bestemmingsreserves
- Algemene reserve

Reëel
2020

Reëel
2019

6.550
13.274

7.700
2.581

Voorzieningen

2.351

2.141

Overlopende passiva
- Nog te betalen bedragen

1.040

2.116

23.215

14.538

Totaal passiva
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WINST- EN VERLIESREKENING
Lasten
Personeelskosten
Kosten bestuur
Huisvestingskosten
Projectkosten
Overige lasten
Onvoorzien

Baten

8

Reëel
2019

Begroot
2020

1.617
1.391
4.898
15.785
23.691

2.100
1.400
7.700
8.210
19.410

Reëel
2019

Begroot
2020

Reëel
2020
1.400
1.071
1.708
20.759
24.938

Begroot
2021
1.400
1.400
3.900
3.040
2.500
12.240

Reëel
2020

Begroot
2021

Subsidie gemeente Apeldoorn
Subsidie Waterschap
Subsidie (Je school kan de … in)
Subsidie Beektuin
Rente
Overige baten (Mutatie bestemmingsreserve)

18.364
345
250
1
4.731

17.236
2.174

17.236
2
7.700

12.240

totaal

23.691

19.410

24.938

12.240

Speerpunten 2021-2023

Aangezien het bestuur van de Dorpsraad is afgetreden en haar functies beschikbaar heeft gesteld,
is het opstellen van speerpunten voor de toekomst aan een nieuw aantredend bestuur.

9

Personalia

Samenstelling Dorpsraad 2020
Voorzitter: Wineke Blom
Secretaris: Leo Mooijman
Penningmeester: Vicky Huijsdens
Ron Brummelkamp
Henk Laurens
Willem van Toorn
Notulist: Truus Kremer
Stadsdeelmanager: Harriët Althof
Stadsdeelregisseur openbare ruimte Zuid-West: Christine Witman
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
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Commissie Welzijn
Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Floortje van der Heijden | Annemieke Debets
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
Commissie Milieu
Bestuursvertegenwoordiger: Ron Brummelkamp
Johan van Veen | Hugo Breggeman
Commissie Communicatie
Bestuursvertegenwoordiger: Henk Laurens
Vicky Huijsdens
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