Dorpsraad Ugchelen nieuwe stijl
Oktober 2021
Opgesteld door: Harco Wolters
In afstemming met: Diane Kokke, Tom Mulder, Ron Brummelkamp, Maik van Liempt en Bas te Riele.

Wat gaat er veranderen?
Per 28 september 2021 is er een nieuw bestuur binnen de Dorpsraad Ugchelen gestart.
Reden hiervoor is dat het oude bestuur was afgetreden omdat zij zich onvoldoende gehoord en gesteund voelde
door de gemeente Apeldoorn. Toch is er een nieuw bestuur opgestaan! De voornaamste reden is dat het nieuwe
bestuur het belangrijk vindt dat er een vertegenwoordiging vanuit het dorp blijft bestaan.
De rol van de Dorpsraad zal echter veranderen omdat er een nieuwe omgevingswet vanaf 1 januari 2022 volledig in
werking treedt (2021 is een overgangsjaar). In het verleden werden plannen door de gemeente bedacht en
uitgevoerd zonder de burger daar direct of vooraf bij te betrekken. Daarom werden dorpsraden opgericht om invloed
en inspraak te hebben op voorgenomen plannen.
Met de nieuwe omgevingswet wordt vanuit de overheid aan gemeenten gevraagd om participatie van burgers in de
gemeentes te bevorderen door hen te betrekken bij het ontwikkelen van de leefomgeving. Dit alles is voor zowel de
burgers als de gemeente nieuw. Op dit moment worden er bij verschillende plannen al nieuwe methodes ingezet om
burgers beter te betrekken. Zoals het gebruik van digitale kaarten bij ontwikkelprojecten waarop de burger digitaal
haar stem kan laten gelden. Ook is de gemeente Apeldoorn gestart met de verspreiding van een digitale nieuwbrief
waarin allerlei ontwikkelingen staan voor Apeldoorn en haar randgemeentes waaronder Ugchelen.

Hoe ziet de nieuwe Dorpsraad haar toekomst?
Met bovenstaande in het achterhoofd heeft de nieuwe Dorpsraad Ugchelen een nieuwe missie, visie en doelstelling
opgesteld:

Onze missie
Ugchelenaren helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten om gezamenlijk een vitale, duurzame,
prettige en veilige leefomgeving te realiseren.

Onze visie
De kracht van het dorp(s)leven binnen de gemeente Apeldoorn promoten en continueren.

Onze doelstelling
De dorpsraad Ugchelen wil samen met de inwoners van Ugchelen de leefomgeving zo organiseren dat zij in alle
levensfasen prettig kunnen wonen voor nu en in de toekomst.
Bij dit alles staan voor ons onderstaande kernwaarden centraal
✓ Dorpsgevoel behouden
✓ Samenleven
✓ Plezier
✓ Vernieuwing
✓ Duurzaam
✓ Verbinden
De rol van de Dorpsraad is om de wensen en behoeften van de Ugchelenaren op te sporen. Om vervolgens in
samenwerking met de Ugchelenaren, overheid en overige instanties hier uitvoering aan te geven. Ook wil de
Dorpsraad particuliere initiatieven stimuleren en daar waar nodig ondersteunen.
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Daarnaast vormt de dorpsraad een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de
samenwerking tussen deze groepen en personen te behouden en waar nodig te bevorderen.
De Dorpsraad is van mening dat door de individuele kracht en kwaliteit van de Ugchelenaren te stimuleren en in te
zetten voor het collectief er een vitale duurzame leefomgeving wordt gecreëerd waarin verbondenheid,
verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Vanuit deze verbondenheid met de omgeving kunnen de
Ugchelenaren, ieder naar vermogen en op eigen wijze, hier een bijdrage aan leveren.
De Dorpsraad wil bovenstaande realiseren aan de hand van 5 thema’s.

Wat zijn de thema’s waar de Dorpsraad zich op wil richten?
1. Sport en recreatie (sponsor, secretaris, Harco Wolters)
Doelstelling dat voor de Ugchelenaren voldoende mogelijkheden aanwezig zijn en blijven voor recreatie en sport.
Daarnaast het handhaven en bevorderen van de infrastructuur voor het verenigingsleven en het cultuur aspect
van Ugchelen.
Hierbij kunt u denken aan (ondersteuning van) initiatieven/onderwerpen als
➢
➢
➢
➢
➢

Het klompen pad (Ugcheler Markepad)
Nieuwe wandelpaden in Ugchelen (zoals De Goudvink en De IJsvogel)
Kunstroute*
Straattheater*
Schaatsbaan*

2. Veiligheid en mobiliteit (sponsor, penningmeester, Maik van Liempt)
Doelstelling dat in Ugchelen de veiligheid wordt gewaarborgd voor jong en oud. Waarbij niet alleen
daadwerkelijke criminaliteit of onveilige verkeerssituaties bepalen het gevoel van veiligheid, ook de inrichting en
het onderhoud van de openbare ruimte, de aanwezigheid van graffiti of vandalisme zijn van invloed op het
veiligheidsgevoel.
Goede voorzieningen voor voetgangers, fietsers en op het gebied van openbaar vervoer kunnen een alternatief
zijn voor de auto. Een goede bereikbaarheid is van invloed op het vestigingsklimaat voor bewoners en
ondernemers, en kan op die manier het economische klimaat en het toerisme bevorderen. Daarnaast zal
gekeken worden of de verkeersinfrastructuur en het openbaar vervoer voldoen voor alle deelnemers van auto’s,
fietsers, wandelaars tot invaliden.
Hierbij kunt u denken aan (ondersteuning van) initiatieven/onderwerpen als
➢
➢
➢
➢

Afstemming met wijkagent
Buurtbus
Verbetering van de verkeersinfrastructuur
Burgerinitiatieven op veiligheidsgebied zoals de buurtpreventie*

3. Duurzaam en groen (sponsor, bestuurslid, Ron Brummelkamp)
Doelstelling om Ugchelen groen en schoon te houden en het karakteristieke van de beken te behouden en hoe
we Ugchelen meer duurzaam kunnen maken.
Hierbij kunt u denken aan (ondersteuning van) initiatieven/onderwerpen als
➢
➢
➢
➢
➢

Water
Ugchelen bloeit
Grijs & Groen
Duurzaamheid & Milieu
(Adoptanten) Zwerfvuil
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4. Wonen en voorzieningen (sponsor, vice-voorziter, Tom Mulder)
Doelstelling dat er in Ugchelen voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor de Ugchelenaren om in hun
dagelijkse behoefte te voorzien (denk daarbij aan scholen, restaurants, winkels en gezondheidscentrums).
Daarnaast is het noodzakelijk om de vitaliteit in Ugchelen te behouden en te versterken om zo te zorgen voor een
leefklimaat waar zowel jongeren als ouderen terecht kunnen.
Ontwikkelingen op het vlak van wonen en werken nadrukkelijk volgen en waar nodig de inwoners hierover
informeren. De betrokkenen/belanghebbenden kunnen op basis van burgerparticipatie desgewenst hier zelf op
reageren en/of op sturen.
Hierbij kunt u denken aan (ondersteuning van) initiatieven/onderwerpen als
➢
➢
➢
➢
➢

De samenwerking met de winkeliersvereniging Ugchelen Plaza rondom de dorpskern Ugchelen
Ontwerpstructuur visie 2030
Het toevoegen van functies die nog ontbreken
Aanleg speeltuinen
Jeugdhonk Ugchelens Belang*

5. Zorg en welzijn (sponsor, voorzitter, Bas te Riele)
Doelstelling een verbindende factor tussen de gemeente Apeldoorn (WMO), de zorgpartijen en de inwoners van
Ugchelen zijn.
We willen ons inzetten om de verbinding tussen de Ugchelenaren met de zorg (instanties), (lopende)initiatieven
en het welzijn te behouden en daar waar nodig te verbeteren, te ondersteunen of te ontplooien, voor jong en
oud.
Hierbij is het welzijn in de thuissituatie erg belangrijk maar zeker ook het sociale netwerk zoals activiteiten
georganiseerd door Ugchelens Belang, de verenigingen in Ugchelen, de kerk en sociale initiatieven.
Hierbij kunt u denken aan (ondersteuning van) initiatieven/onderwerpen als
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Noaberschap
Ugchelen ontmoet Ugchelen
De Dorpsprijs
Activiteiten rondom de Bronkerk en de Duiker*
Activiteiten georganiseerd in/of rondom dorpshuis Ugchelens Belang*
Sociale verenigingen zoals de 55+ soos, bridgen en reparatie café*
Koningsdag*
Initiatiefrijke vrijwilligers – welzijn *
WMO*

Door de Dorpsraad rond deze 5 thema’s met een vast aanspreekpunt (sponsor) te organiseren willen we
duidelijkheid, focus en overzicht creëren. Voor deze thema’s is gekozen omdat deze aansluiten bij de wijze waarop
de Gemeente Apeldoorn is georganiseerd. Tevens vormen de thema’s een verlengde van de nieuwe omgevingswet,
de vitaliteitsagenda en de omgeving visie van de gemeente Apeldoorn.
Elke sponsor zal een ambitie beschrijven voor de komende 5 jaar. Deze ambitie zal tot stand komen met input vanuit
een nog te houden enquête onder de Ugchelenaren.
De volgende stap is om binnen elk thema deze ambitie door middel van (bestaande of nieuw op te richten)
commissies, projecten en burgerinitiatieven en daar waar nodig in samenspraak met de gemeente Apeldoorn vorm
te geven.
* In Ugchelen vinden binnen de thema’s vele initiatieven en activiteiten plaats los van de Dorpsraad (zie de
schuingedrukte initiatieven/onderwerpen onder de thema’s). Hiermee proberen wij de samenwerking te zoeken.
Verder zal de Dorpsraad door aansluiting op het landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het leggen
van contacten met andere Dorpsraden haar ervaringen delen en nieuwe kennis op doen.
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Met deze Dorpsraad Nieuwe Stijl willen we
-

De algemene belangen van de inwoners van Ugchelen behartigen en de leefbaarheid van Ugchelen handhaven/
bevorderen
De betrokkenheid van de inwoners van Ugchelen bij hun directe leefomgeving vergroten
De Ugchelenaren informeren over/voorlichting geven over onderwerpen binnen de genoemde 5 thema’s
De Ugchelenaren ondersteunen bij het vinden van het juiste loket binnen de gemeente Apeldoorn voor het
indienen van burgerinitiatieven
De Ugchelenaren ondersteunen bij het verkrijgen van financiële middelen (en deze indien nodig te beheren) in
het kader van burgerparticipatie of andere initiatieven
Onze expertise inzetten bij de totstandkoming van de visievorming van de gemeente Apeldoorn in relatie tot
Ugchelen op de langere termijn (2030)
Daar waar nodig nog meer gebruik gaan maken van media om onderwerpen binnen de genoemde thema’s
bespreekbaar te maken en helder te krijgen en/of om doelen te bereiken
Dat de Dorpsraad goed zichtbaar is voor de Ugchelenaren en zij de weg naar ons weten te vinden
De inwoners van Ugchelen bewust te maken/in beweging te zetten om als burger hun stem te laten horen bij
voorgenomen plannen
Een goede verstandhouding opbouwen en onderhouden met de verantwoordelijken vanuit de gemeente
Apeldoorn en met de Ugchelenaren waarmee we samenwerken binnen de thema’s

Onze uitdagingen voor de komende periode?
-

Het verder uitwerken van de thema’s
De ondersteuning van de Dorpsraad voor Ugchelen vormgeven
Ugchelenaren mobiliseren rondom de thema’s
Verkennen hoe de verschillende buurten in Ugchelen beter te betrekken bij de Dorpsraad
Uitleg te geven over de nieuwe omgevingswet wat deze voor de burger betekent
Gezamenlijk met de Gemeente tot een ontwerp-structuurvisie Ugchelen 2030 te komen.
In de huidige omgevingsvisie van Apeldoorn staat Ugchelen wel benoemd, maar wat de plannen precies inhouden en hoe
deze tot uitvoering komen is nog onduidelijk.
Streven is dat het een gezamenlijk plan wordt met hierin de verschillende initiatieven en hoe we daar gezamenlijk komen.

Tot slot: Ugchelen een prachtig dorp voor iedereen!!
Ugchelen heeft zijn eigen karakter en geschiedenis die we graag willen behouden. Het is een prachtig gebied om in te
wonen aan de rand van de Veluwe met prachtige natuurgebieden, wandel- en recreatie faciliteiten. Verder heeft het
een actieve kern waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd van koningsdag, kunstroute, straattheater,
bijenmarkt, waterlooplein markt, sinterklaas tot zomerfeesten en nog veel meer.
In Ugchelen zijn veel vrijwilligers actief om Ugchelen schoon te houden en de beken, die zo kenmerkend zijn voor
Ugchelen, actief te houden. Ook heeft Ugchelen een bloeiend verenigingsleven zoals Ugchelens Belang, de
winkeliersvereniging, vrouwenvereniging, de verschillende zangverenigingen, wandel- en sportverenigingen (zoals
voetballen, tennissen, schieten en bridgen). Het cultureel erfgoed van Ugchelen wordt bewaakt en onder de
aandacht gebracht. Verder heeft het een actieve Bronkerk die allerlei sociale activiteiten organiseert en maken zij het
belangrijke dorpsblad De Bron dat huis aan huis verspreid wordt.
Tenslotte heeft Ugchelen een goede aansluiting richting de A1, een ziekenhuis dichtbij, diverse zorgpraktijken
(huisartsen, tandartsen en fysio) en 2 verzorgingshuizen. Daarnaast is er een grote variëteit van winkels in het dorp
en in de nabije omgeving gevestigd om in ieders behoefte te kunnen voorzien.
Als Dorpsraad Ugchelen willen we samen met de Ugchelenaren de huidige leefomgeving handhaven waar deze goed
is en daar waar dat nodig is verder verbeteren.
We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen de eerdergenoemde kernwaarde na te leven. Dit is
volgens ons de sleutel om Ugchelen mooi & leefbaar te houden voor nu en in de toekomst.
Wie wil nu niet het prachtige karakteristieke van Ugchelen, óns dorp, behouden en verbeteren!

De Dorpsraad Ugchelen
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