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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de vereniging Dorpsraad Ugchelen. Terugkijkend was het een 
roerig maar tevens mooi jaar! Zo waren er corona beperkingen door de pandemie waardoor we 
elkaar minder live konden ontmoeten en was er in september de bestuurswissel.  
 
Het nieuwe bestuur heeft ervoor gekozen om het jaarverslag vanaf nu in een beknopte vorm, 
digitaal, uit te brengen. De beweegredenen hiervoor zijn meerledig: 
 
Burgerparticipatie: 

• De Burgerparticipatie moet ervoor zorgdragen dat inwoners op persoonlijke titel de 
publieke (politieke) besluitvorming kunnen beïnvloeden 

• De juridische status van de Dorpsraad is hierdoor formeel juridisch gewijzigd 

• De Dorpsraad speelt dan ook een ondersteunde rol bij het opstarten en realiseren van 
initiatieven en verbindt waar nodig de inwoners & instanties met elkaar 

• Initiatieven 'met een hart voor Ugchelen’ worden aangemoedigd 

• Een feitelijke uitgebreide verslaglegging is geen vereiste meer 
Informatie: 

• Relevante informatie van de Dorpsraad wordt 2-wekelijks gedeeld in De Bron 

• Verder verstrekken we informatie via onze site www.doprsraadugchelen.nl. 
Milieu: 

• Afdrukken op papier zijn belastend voor het milieu en veelal verdwijnen de jaarverslagen 
uiteindelijk in de prullenbak 

Geld: 

• De verslagen afdrukken en laten inbinden kost de vereniging relatief veel geld. Digitaal 
publiceren geniet vanaf heden de voorkeur.  

 
Tot slot: Wanneer u het toch op prijs stelt om een fysieke uitdraai van dit jaarverslag te 
ontvangen, dan kunt u deze verkrijgen door een mail met uw adresgegevens te sturen naar: 
info@dorpsraadugchelen.nl. 

 

http://www.doprsraadugchelen.nl/
mailto:info@dorpsraadugchelen.nl


 

Bestuurswissel 
 
 
Afgetreden bestuur 
Op 10 februari 2021 heeft het toenmalige bestuur aangegeven te willen stoppen. Het bestuur 
bestond tot die tijd uit Wineke Blom (voorzitter), Leo Mooijman (secretaris), Vicky Huijsdens 
(penningmeester), Ron Brummelkamp, Henk Laurens en Willem van Toorn. Notuliste was Truus 
Kremer. 
 
Redenen voor het aftreden waren: 
 

• Het per 1-1-2021 vervallen recht van voorinspraak en voorinformatie van de gemeente 
Apeldoorn i.v.m. het intrekken van de Verordening Dorps- en Wijkraden. 

• De gemaakte afspraken met de gemeente Apeldoorn over met name de Centrumvisie 
Ugchelen, om het dorpse karakter voor Ugchelen te behouden, zijn in de ogen van het 
toenmalige bestuur niet nagekomen  

• Tot slot versterkte een slechte communicatie de uiteindelijke besluitvorming (citaat oud- 
voorzitter Dorpsraad Ugchelen) 
 

Nieuw bestuur 
In het 2e kwartaal van 2021 heeft het nieuwe, voorlopige, bestuur zich gevormd. Het oude 
bestuur heeft ons ondanks alle COVID perikelen zo goed als mogelijk geïnformeerd en 
ondersteund, om de formele overdracht zo soepel als mogelijk te laten verlopen. Waarvoor we 
onze dank uitspreken! 
 
Op 28 september 2021 is tijdens de Algemene Leden Vergadering, in ons dorpshuis Ugchelens 
Belang, het nieuwe bestuur formeel geïnstalleerd. 
 
Bestuur 2021-2024 
Bovenste rij van links naar rechts 
Ron Brummelkamp – bestuurslid 
Bas te Riele - voorzitter 

Maik van Liempt - penningmeester 

Harco Wolters - secretaris  

Onderste rij van links naar rechts 
Diane Kokke - bestuurslid 
Tom Mulder - bestuurslid en vicevoorzitter 
Nellie Trots - notulist (niet op foto,  
later aangetreden) 
 



 

Terugblik over 2021 
 
We hebben in 2021 gewerkt aan het inlezen, inwerken en uiteindelijk vaststellen van onze 
nieuwe missie en visie: Dorpsraad nieuwe stijl. Hierover leest u verderop in dit jaarverslag meer. 
 
Daarnaast hebben we gesproken met een deel van de reeds bestaande commissies en 
initiatieven (helaas beperkte Covid de mogelijkheid tot bijeenkomsten). Al snel bleek dat 
eenieder blij was met een doorstart van de Dorpsraad, mede omdat de bestaande geldstromen 
blijvend konden worden gewaarborgd. 
 
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur heeft de gemeente eveneens de nieuwe 
gebiedsmanager van de gemeente Apeldoorn aan ons voorgesteld: Alan Wemmenhove. Alan zal 
waar nodig vragen over lopende projecten en/of punten vanuit de Dorpsraad delen en bespreken 
met de gemeente en vice-versa. Kortom een belangrijke schakel om samen met de Gemeente 
Apeldoorn ons ‘dorp’ mooi & leefbaar te houden voor nu en in de toekomst. Ook was er een 
eerste kennismaking met wethouder Joon. 
 
Vervolgens heeft de Dorpsraad inhoudelijk met gemeente(ambtenaren) gesproken over 
onderstaande op handen zijnde projecten in Ugchelen: 
 

• Renovatie G.P. Duuringlaan 

• Centrumvisie, aanpak deel Molecatenlaan / eerste deel Bogaardslaan 

• Korte toelichting op lopende nieuwbouwprojecten 
 
Bij projecten of oplossingen hebben de bewoners van Ugchelen en/of de Dorpsraad soms een 
andere mening dan de gemeente. In de contacten die wij tot op heden met gemeente hebben 
gehad, is de indruk dat we samen optrekken en waar nodig en mogelijk zaken aanscherpen en 
verfijnen. We realiseren ons echter wel dat wij, of u als inwoner, niet altijd ‘in het gelijk’ worden 
gesteld: zoveel mensen, zoveel meningen. Maar onze ervaring tot nu toe is dat e.e.a. zo goed als 
mogelijk wordt afgewogen en besloten. De gemeente Apeldoorn wil ‘ons dorp’ dan ook blijvend 
onderhouden, renoveren en vernieuwen. Dat is positief te noemen. 
 
Verder hebben we veel aandacht besteed aan het opstellen en delen van informatie via De Bron. 
Het laatste kwartaal van 2021 is De Bron door ons 2-wekelijks ‘gevoed’ met naar onze mening 
nuttige informatie voor u, het dorp en ons. 
 
Onze penningmeester heeft zich verdiept in de vernieuwde subsidiestructuur van de overheid/ 
gemeente Apeldoorn. Doordat de burgerparticipatie zijn intrede heeft gedaan krijgen we als 
Dorpsraad met de bijbehorende commissies geen algemene subsidie meer. De subsidie moet nu 
worden aangevraagd per initiatief. Dit heeft ertoe geleid dat de Dorpsraad voor 2022 in totaal 11 
subsidieaanvragen heeft ingediend die uiteindelijk ook allemaal zijn goedgekeurd. 
 



 

Statuten en huishoudelijk reglement 
 
In de op 28 september 2021 gehouden algemene ledenvergadering is besloten tot een 
statutenwijziging van de vereniging. De belangrijkste wijzigingen waren het herformuleren van de 
doelstelling van de vereniging na het intrekken van de Verordening Dorps- en Wijkraden, het 
opnemen van een tegenstrijdig-belang regeling voor de bestuursleden en het opnemen van op 
grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vereiste regelingen voor situaties 
van belet of ontstentenis van alle bestuursleden. 
 
Het bestuur zal in de algemene ledenvergadering van 10 mei 2022 een voorstel tot wijziging van 
het huishoudelijk reglement inbrengen. De update is noodzakelijk om het huishoudelijk 
reglement weer goed te laten aansluiten op de in 2021 gewijzigde statuten. 

 
Missie en Visie nieuwe bestuur 
 
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 missie en visie is te vinden op onze site, link: https://dorpsraadugchelen.nl/wp-
content/uploads/2021/11/Dorpsraad-Ugchelen-Nieuwestijl-1.pdf 
 
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.  
 

Enquête 
Om vanuit deze missie en visie concrete acties uit te gaan zetten, waar draagvlak van de inwoners 
van Ugchelen voor nodig is, willen we nadere doelen voor de komende 5 jaren gaan stellen. 
 
Een enquête zal ons gaan ondersteunen bij het nader definiëren van de doelstellingen voor de 
toekomst. Het ligt in de bedoeling dat alle dorpelingen deze enquête gaan invullen. De 
verwachting is dat we het verwerken van de uitkomsten in het 2e kwartaal 2022 zullen gaan 
afronden. In de bestuursvergaderingen in 2021 is gesproken over een aantal door te voeren 
vernieuwingen voor 2022, enkele willen we graag benoemen: 
 

• Nieuwe toegankelijke, prettige, informatieve en frisse website voor de inwoners 

• Nieuwe software: in het verleden werd alle informatie niet centraal opgeslagen, wij 
hebben de bestanden reeds centraal opgeslagen, echter dit moet verder 
geprofessionaliseerd worden 

• Opzetten van projecten 

• Het houden van een eerste (van meerdere) ledenvergadering 
 

https://dorpsraadugchelen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Dorpsraad-Ugchelen-Nieuwestijl-1.pdf
https://dorpsraadugchelen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Dorpsraad-Ugchelen-Nieuwestijl-1.pdf


 

Naast onze bestuurlijke functies is ervoor gekozen om te werken vanuit 5 heldere thema’s. 
Hieronder de vastgestelde thema’s, met bij elk thema een 1everantwoordelijke vanuit het 
bestuur: 
 

1. Sport en recreatie, Harco Wolters 
2. Veiligheid en mobiliteit, Maik van Liempt 
3. Duurzaam, groen en water, Ron Brummelkamp 
4. Wonen en voorzieningen, Tom Mulder 
5. Zorg en welzijn, Bas te Riele 

 
De thema's gaan ons helpen om invulling te geven aan verdere verbeteringen in en voor ons 
mooie dorp, dit voor de korte- middellange-, en langere termijn. 
 
Toelichting op thema sport en recreatie 
Doelstelling is 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 klompenpad (UgchelerMarkepad), nieuwe wandelpaden in 
Ugchelen (zoals De Goudvink en De IJsvogel) en samenwerking met en ondersteuning aan door 
andere partijen georganiseerde evenementen zoals de Kunstroute, het Straattheater en de 
Schaatsbaan. Het thema sport en recreatie is een nieuw thema binnen de Dorpsraad. We hopen 
in 2022 de eerste zichtbare activiteiten te kunnen ontplooien. 
 
Toelichting op thema veiligheid en mobiliteit 
Doelstelling is dat in Ugchelen de veiligheid wordt gewaarborgd voor jong en oud. Waarbij niet 
alleen daadwerkelijke criminaliteit of onveilige verkeerssituaties het gevoel van veiligheid 
bepalen, 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 de wijkagente, de Buurtbus, 
verbetering van de verkeersinfrastructuur en burgerinitiatieven op veiligheidsgebied. Helaas 
konden door Covid 19 in 2021 geen fysieke bijeenkomsten zoals een bewonersavond op de 
thema`s veiligheid en mobiliteit worden georganiseerd. 
 
Reconstructie G.P. Duuringlaan 
Gedurende het jaar hebben wij een aantal keren overleg gehad met het gemeentelijke 
projectteam dat verantwoordelijk is voor de reconstructie van de G.P. Duuringlaan. De 
communicatie tussen de gemeente en de aanwonenden heeft vooral plaatsgehad door middel 
van een interactieve website. Deze wijze van burgerparticipatie is een pilot van de Gemeente 
Apeldoorn. Belanghebbenden konden hun vragen en zienswijzen indienen op een interactieve 
kaart. Ook het definitieve ontwerp zal weer door de gemeente op de website worden 
gepubliceerd. 
 



 

Buurtbus 
De Dorpsraad heeft in 2021 de kosten voor de opstart van de buurtbus voorgeschoten. De 
buurtbus (buurtRRReis lijn 519) rijdt sinds 27 september 2021 volledig bemenst door vrijwilligers 
op werkdagen tussen 7 en 19 uur elk uur tussen Ugchelen en het station in Apeldoorn. De 
buurtbus gaat verder als eigen vereniging met een eigen bestuur. De nieuwe Buurtbus Vereniging 
Ugchelen heeft de door de dorpsraad voorgeschoten oprichtingskosten in december 2021 weer 
terugbetaald.  
 
Toelichting op thema duurzaam, groen en water 
 
Toelichting door de commissie water 
Schoonmaken Sprengen   
Onder verantwoordelijkheid van waterschap Vallei en Veluwe hebben de vrijwilligers van de 
Commissie Water de volgende sprengenbeken schoongemaakt: De koppen van de Winkewijert in 
het bosje aan de Richterweg. De Eendrachtspreng in De Goudvink tot aan de Laan van 
Westenenk. De Koppelsprengen en een deel van de Steenbeek. De Eendrachtsspreng in het park 
De Goudvink hebben wij schoongemaakt in samenwerking met de Commissie Groen. Wij hebben 
hier, ondanks Covid 19, met 35 vrijwilligers gewerkt. Dit aantal was ook aanwezig bij het 
schoonmaken van Koppelsprengen. De Geurtssprengen hebben wij dit jaar niet schoongemaakt, 
omdat hier geen beginnen meer aan is. Deze spreng is gedeeltelijk drooggevallen en er ligt zoveel 
hout in dat dit niet meer te doen is voor de vrijwilligers.  
 
Paaiende beekprikken  
De Commissie water is ook betrokken bij het tellen van paaiende beekprikken. In 2020 zijn in de 
Koppelsprengen 211 en in 2021 slechts 89 paaiende beekprikken aangetroffen. In de Winkewijert 
in 2020 een mooi aantal van 241 en in 2021 maar 89 exemplaren. Dit is een duidelijke afname. 
Deze tellingen worden gedaan door de KNNV voor RAVON, daarnaast worden de resultaten 
gedeeld met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Apeldoorn. Coby Kuipers werkte 
hieraan mee.  
 
Nieuw commissielid 
Omdat Coby Kuipers in 2021 heeft laten weten te willen stoppen, heeft zij per 1 februari 2022 de 
commissie verlaten. Theo Muselaers is daarom per november jl. toegetreden tot de commissie en 
Coby zal hem verder inwerken.  
 
Toelichting door de commissie groen 
In het jaar 2021 is het project “Je School kan de Boom in” niet doorgegaan in verband met 
corona. Dit geldt ook voor de lezingen en rondleidingen. 
De leden van de commissie groen hebben in verband met corona niet vergaderd. Zij houden wel 
de aanvragen en verlening van kapvergunningen bij in Ugchelen. Zo nodig wordt er met de 
betrokken aanvrager contact opgenomen over nut en noodzaak van het kappen. Verder verzorgt 
de commissie groen in nauw overleg met de gemeente de aanschaf en het planten van de bomen 
die de prijswinnaars van de Dorpsprijs als blijvend aandenken krijgen aangeboden. Inmiddels is 
ons park de Goudvink "vol” en wordt nu uitgeweken naar ons park De IJsvogel. 
 
 
 



 

Toelichting op het initiatief ‘zwerfvuil’ 
Al gedurende een jaar of 5 organiseren we tweemaal per jaar, de laatste zaterdagen van maart en 
september, onze zwerfvuilactie. Daarbij wordt door een groep van ongeveer 30 vrijwilligers de 
invalswegen van Ugchelen schoongehouden van zwerfvuil. Trekker hiervan is Jan Visser die de 
teamindeling maakt en de straten aangeeft. Na een begin van koffie met iets lekkers erbij in 
Ugchelens Belang gaan de ploegen op pad. Om 12.00 uur is iedereen weer terug voor een 
heerlijke lunch met soep, broodjes en niet te vergeten de kroketten. Er worden gemiddeld zo'n 
dertig volle vuilniszakken opgehaald, alhoewel het de laatste jaren geleidelijk aan wat minder 
wordt. 
 
Toelichting op het initiatief “Adoptanten van het zwerfvuil" 
Als spin-off van de zwerfvuilacties, kregen we veel verzoeken van mensen die hun directe 
woonomgeving wilde schoonhouden. Voor deze mensen heeft de gemeente grijpers en 
vuilniszakken ter beschikking gesteld en er bovendien voor gezorgd dat deze adoptanten een 
vergoeding krijgen voor het extra legen van hun grijze container of het storten van het 
verzamelde afval in de ondergrondse containers. 
 
Toelichting op het initiatief “Ugchelen bloeit” 
Een aantal bewoners van de Hulkestein en Bogaardslaan ergerden zich 
aan de onverzorgde grasmat langs de Hulkestein op de hoek met de 
Bogaardslaan. Zij wilden daar een bloementuin van maken. Dit 
initiatief ontmoette veel enthousiasme bij de gemeente en vanuit 
Beheer en Onderhoud is alle medewerking verleend bij het 
verwijderen van het gras, het aanvoeren van goede grond en 
compost. Een vaste groep vrijwilligers onderhoudt deze tuin en zij 
krijgen van andere omwonenden vaak planten aangeboden. 
 
Toelichting op thema wonen en voorzieningen 
Doelstelling is 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 

• Ontwerp structuurvisie 2030 

• Het toevoegen van functies die nog ontbreken  

• Aanleg speeltuinen 

 
 
 
 



 

Toelichting op thema zorg en welzijn 
Doelstelling is dat we 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 

• De Dorpsprijs 

 
Toelichting door het team initiatief Noaberschap 
Ook het jaar 2021 bleek door Corona toch nog een ander jaar 
te zijn dan voorheen. Dat merkten we bij het Noaberschap 
ook. Er waren wel iets meer hulpvragen dan in 2020, maar ook 
in het afgelopen jaar bleven veel mensen toch nog voorzichtig 
met het aantal contacten. Dat is heel begrijpelijk, want het 
gaat veelal om kwetsbare ouderen.  
Toch hebben de nodige vrijwilligers hun uiterste best gedaan om dorpsgenoten te helpen door 
bijv. boodschappen te doen, voor vervoer te zorgen, een klein klusje te doen, te helpen met de 
computer of voor de gezelligheid een kopje koffie/thee bij de ander te drinken. 
Via organisaties als De Kap, Buurtzorg en Stimenz komen ook hulpvragen binnen. Deze 
medewerkers signaleren vaak als eerste dat extra hulp, in welke vorm dan ook, wenselijk is. Het is 
fijn dat deze organisaties ons weten te vinden. 
 
Toelichting door de commissie Dorpsprijs 
Nadat bekend was gemaakt dat er vanwege corona geen oproep zou komen 
voor het uitreiken van de Dorpsprijs 2020, is er als reactie vanuit Ugchelen de 
vraag gesteld of er niet naar alternatieven gezocht kon worden. Eén van de 
alternatieven die uit Ugchelen werd aangedragen was om aan de groep 
zorgmedewerkers die zich, beroepsmatig of vrijwillig, bovenmatig ingezet 
hebben om getroffen coronapatiënten in Ugchelen te verzorgen, de Dorpsprijs 
toe te kennen. Dit idee is overgenomen en op een later tijdstip dan gebruikelijk 
symbolisch uitgereikt. De prijs, bestaande uit het beeldje van de 
Papierschepper en de oorkonde, heeft een centrale plaats in het 
gezondheidscentrum in Ugchelen aan de Bogaardslaan gekregen. Als blijvende 
herinnering en eerbetoon aan al deze zorgmedewerkers. 
In december is wel weer de normale procedure opgestart voor het uitreiken van de Dorpsprijs 
2021. Daarvoor zijn verschillende nominaties binnengekomen. De commissie heeft zich gebogen 
over de nominaties en één kandidaat genomineerd voor de Dorpsprijs 2021. Wanneer deze zal 
worden uitgereikt is nog de vraag. Vanwege corona is ook nu de Nieuwjaarsreceptie afgelast. Wel 
zal de prijs op een verlaat moment weer uitgereikt worden, de traditie moet doorgaan. Dat heeft 
de commissie vastgesteld aan de hand van de reacties uit Ugchelen. 
 
 
 
 



 

Toelichting door de commissie Hartveilig Ugchelen 
In 2021 heeft de werkgroep Hartveilig Ugchelen een 
verzoek gericht aan de Dorpsraad om opgenomen te 
worden als een Commissie onder de Dorpsraad 
Ugchelen. Dit verzoek is gehonoreerd. Op dit moment 
bestaat de Cie HVU uit 5 personen t.w.: Maarten Welker, 
Frans Scheepers, Wilma Pothoven, Leo Mooijman en Hans Heerding en er wordt in teamverband 
gezorgd voor het resultaat. Ervaring leert, dat sommige taken door vaste personen worden 
uitgevoerd (training/ beheer en onderhoud/ financiën/ communicatie). Overdracht van financiën 
is gerealiseerd en integratie van de website Cie HVU in die van de Dorpsraad staat op de lijst voor 
2022. 
 
De “cash-flow” van de Cie HVU bestaat hoofdzakelijk uit inkomsten en uitgaven voor de 
cursussen. De Cie HVU vraagt voor deelname aan de herhalingscursus een vrijwillige bijdrage van 
€7,50. Omdat de basiscursus per cursist duidelijk duurder is en om het “no show” effect tegen te 
gaan werd daar een verplichte bijdrage van € 15,- voor gevraagd. In totaal kwam er zo € 322,50 
binnen. Niet genoeg om de cursuskosten van HVU volledig te dekken. Het saldo op 1 januari 2021 
bedroeg € 2.467,18 en het saldo op 31 december 2021 was € 2.022,37. De commissie Hartveilig 
Ugchelen blijft ook in de toekomst zelfstandig verantwoordelijk voor haar financiën. Voor het 
vanuit de voormalige werkgroep in 2022 in te brengen banksaldo wordt in de balans 2022 van de 
Dorpsraad een geoormerkte bestemmingsreserve gevormd. 
 
Cursussen: De coronapandemie speelde dit jaar ook de werkgroep Hartveilig Ugchelen (HVU) 
parten. Tot september was het niet toegestaan om cursussen aan te bieden. In oktober en 
november 2021 konden er, na een oproep in de Bron, zes cursussen worden georganiseerd. De 
cursussen werden als vanouds gegeven door Van de Meer opleidingen. Bij de twee 
basiscursussen behaalden 11 deelnemers hun certificaat waarvan een aantal ook toezegden zich 
bij HartslagNu aan te gaan melden. Aan de vier herhalingscursussen namen 32 vrijwilligers deel. 
HVU had eind december 118 burgerhulpverleners in de eigen administratie geregistreerd. Een 
toename van 16 ten opzichte van eind 2020. 
 
Automatische Externe Defibrilator (AED): Het bedrijf Van de Berg Muziekeducatie besloot in 
maart 2021 een AED met buitenkast op te hangen aan De Cloese 110 en een particulier heeft 
hetzelfde gedaan aan Hulkenstein 23. Er zijn nu 11 AED’s in Ugchelen aangesloten bij HartslagNu.  
De wens van HVU om in 2021 voor de eigen AED aan de Harsselo een sponsor te vinden is niet in 
vervulling gegaan en wordt doorgezet naar 2022. Dat geldt ook voor de poging om een nieuwe 
AED, met voldoende burgerhulpverleners in de wijk de Veldekster te realiseren. 
 
 

Communicatie 
 
Binnen het bestuur is Diane Kokke verantwoordelijk voor zowel de interne als externe 
communicatie. Wat de externe communicatie betreft hebben we ervoor gekozen dat ieder 
verantwoordelijk bestuurslid wat uitingen betreft (denk aan De Bron en de website) zelf zijn 
thema ‘handen en voeten’ gaat geven. 
Diane is het verzamelpunt van de input vanuit de thema’s en de contactpersoon voor de redactie 
van De Bron.  



 

Het beheer van de website wordt ook door haar uitgevoerd en ook hier worden vanuit de 
thema’s informatie geplaatst. Verder willen we overstappen naar een nieuwe toegankelijke, 
prettige, informatieve en frisplatform voor onze website, de acties hiervoor zijn inmiddels in gang 
gezet. Tot die tijd wordt de bestaande website onderhouden en hebben we ook daar een aantal 
mooie veranderingen doorgevoerd zodat de website wel aansluit bij de indeling/werkwijze van 
het huidige bestuur. 
 
Verder hebben we Nellie Trots bereid gevonden om van de bestuursvergaderingen verslaglegging 
te doen. 
 

Financiën 
 
Wijziging subsidieregeling 
 
De Gemeente Apeldoorn heeft per 1 januari 2021 de Verordening Dorps- en Wijkraden 
ingetrokken. Vanaf die datum kan de Dorpsraad, net als ieder andere burger met een 
burgerinitiatief, gebruik maken van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie en de 
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven. 
 
De belangrijkste praktische wijziging is dat binnen deze nieuwe regelingen voor elk initiatief 
afzonderlijk een subsidieaanvraag moet worden ingediend. Indien er binnen het door de 
gemeente beschikbaar gestelde totaalbedrag van de subsidieregelingen gedurende het jaar nog 
middelen beschikbaar zijn, kunnen ook in de loop van een kalenderjaar nog nieuwe aanvragen 
worden ingediend. Dit maakt het voor onze commissies mogelijk om lopende een jaar nog 
nieuwe initiatieven op te starten. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude regeling. Er kan 
niet langer rechtstreeks subsidie worden aangevraagd voor algemene bestuurs- en 
verenigingskosten zoals in ons geval bijvoorbeeld de kosten voor vergaderruimte voor het 
bestuur en de commissies, de kosten van de algemene ledenvergadering, de postbus, bankkosten 
etc. Voor deze kosten mag in de nieuwe subsidieregelingen dekking worden gezocht vanuit de 
gesubsidieerde initiatieven tot een maximum van 25% van de aangevraagde subsidies. Dat 
betekent echter wel dat er dus geen algemeen potje met geld meer is, en er ook alleen dekking 
van de algemene kosten zal zijn voor zover de projectenkosten echt worden gemaakt. Dit brengt 
voor de toekomst behoorlijke financiële onzekerheden met zich mee. 
 
Verder mogen geen reserves worden gevormd voor niet-bestede subsidiegelden. Deze moeten 
na afloop van het jaar worden terugbetaald aan de Gemeente Apeldoorn. We kunnen dus geen 
potjes (lees: bestemmingsreserves) meer vormen uit overgebleven geld vanuit de twee nieuwe 
subsidieregelingen. 
 
Financieel jaarverslag 
 
Om het leesgemak te vereenvoudigen hebben wij het financiële jaarverslag op de volgende 
pagina hieronder integraal opgenomen in dit jaarverslag. 
  



 

VERANTWOORDING FINANCIËN 
Balans ultimo jaar 

 
Activa      2021  2020 

         

Vlottende activa         

- Voorraad beeldjes Dorpsprijs      -  210 

         

Liquide Middelen         

- Bank Rekening Courant      933  484 

- Bank Spaarrekening      13.520  22.519 

         

Vorderingen op korte termijn         

en Overlopende activa         

- Nog te ontvangen bedragen      2  2 

         

         

Totale activa      14.455  23.215 

 
 

Passiva      2021  2020 

         

Reserves         
- Algemene reserve      10.655  13.274 
- Bestemmingsreserves      -  6.550 

         

Voorzieningen      2.100  2.351 
         
Overlopende passiva         

- Nog te betalen bedragen      1.700  1.040 

         

Totale passiva      14.455  23.215 

 



 

VERANTWOORDING FINANCIËN 

Staat van Baten en Lasten 
 
 

Lasten   2021 2020 

     
Kosten bestuur   700 1.400 
Huisvestingskosten   989 1.071 
Projectkosten   2.359 1.708 
Overige lasten   5.584 10.067 

Totaal lasten   9.632 14.246 
     
Mutatie algemene reserve (resultaat boekjaar)   -2.619 10.692 
     

Totaal   7.013 24.938 

 
 

Baten   2021 2020 

     
Subsidie Gemeente Apeldoorn   - 17.236 
Subsidie Overige    - - 
Rente   2 2 
Overige baten   7.011 7.700 
     

Totaal   7.013 24.938 

 
  



 

Toelichting Balans 
 

Bestemmingsreserves   2021 2020 

     
Bewonersparticipatie   - 2.500 
Openbare ruimte   - 1.500 
Communicatie   - 1.400 
Dorpsprijs   - 650 
Jeugd   - 750 
Zorg en welzijn   - 750 
Water en milieu   - 150 
     

   - 6.550 

 
In de nieuwe Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is opgenomen dat van uitgekeerde subsidies geen reserves mogen 

worden gevormd. In deze subsidieregeling is opgenomen dat overgebleven gelden uit voorafgaande 

subsidieregelingen in mindering worden gebracht op de nieuwe subsidies. Alleen indien overgebleven gelden uit 

2020 en eerder kunnen worden geoormerkt, en daadwerkelijk binnen 24 maanden worden besteed, kan 

terugbetaling bij wijze van overgangsregeling worden voorkomen. Omdat het bestuur op het moment van opstellen 

van de balans per ultimo 2021 geen voldoende concrete besteding heeft voorzien van de bestemmingsreserves per 

ultimo 2020, zijn deze in 2021 volledig ten gunste van het resultaat (en daarmee ten gunste van de algemene 

reserve) vrijgevallen. 

Het bestuur heeft in 2021 nieuwe subsidies aangevraagd volgens de begroting 2022. Deze zijn inmiddels allemaal 

goedgekeurd en ook reeds ontvangen. Voor de in 2022 geplande initiatieven is dus nieuw geld beschikbaar gekomen. 

Voor zover begin 2022 toch nog een concrete besteding voor de overgebleven middelen uit de oude subsidieregeling 

kan worden gevonden, zal de algemene reserve alsnog hiervoor worden aangewend. Een daarna nog resterende 

algemene reserve zal uiteindelijk aan de Gemeente Apeldoorn moeten worden terugbetaald. 

 

Voorzieningen   2021 2020 

     
Aanschaf nieuwe beeldjes Dorpsprijs   2.100 1.890 
Vervanging laptop   - 350 
DIO Volleybaltoernooi   - 111 
     

   2.100 2.351 

 
 
 

Overlopende passiva (Nog te betalen bedragen)   2021 2020 

     
De Dorpskamer UB 2020   800 800 
De Dorpskamer UB 2020   900 - 
Kosten boekhouding 2020   - 240 
     
     

   1.700 1.040 

 

 



 

Toelichting Baten en Lasten 

 

Subsidie Gemeente Apeldoorn   2021 2020 

     
Subsidie Verordening Dorps- en Wijkraden   - 17.236 
     

   - 17.236 

 
 
In 2020 is voor de laatste keer subsidie ontvangen vanuit de Verordening Dorps- en Wijkraden. Uit de tot en met 
2020 ontvangen subsidies waren ultimo 2020 nog middelen overgebleven. In verband met de beperkende 
maatregelen rondom Covid 19 konden slechts op beperkte schaal activiteiten worden ontplooid. Vandaar dat voor 
het jaar 2021 nog geen subsidie uit de nieuwe regelingen is aangevraagd. 
 

 

Kosten bestuur   2021 2020 

     
Vaste vergoeding bestuursleden   700 1.400 
     

   700 1.400 

De vaste vergoeding bestuursleden 2021 betreft de bestuursvergoeding voor het eerste halfjaar 2021 voor het oude 

bestuur. Het nieuwe bestuur heeft besloten af te zien van een bestuursvergoeding. 

 

Huisvestingskosten   2021 2020 

     
Zaalhuur vergaderingen Dorpshuis   685 1.028 
Zaalhuur vergaderingen elders   286 - 
Internet-/telefoonkosten   18 43 
     

   989 1.071 

In verband met de corona-lockdowns kon in 2021 slechts beperkt gebruik worden gemaakt van het Dorpshuis en zijn 

door de verhuurder voor het jaar 2021 alleen het 3de en 4e kwartaal 2021 in rekening gebracht. 

 

Projectkosten   2021 2020 

     
Communicatie   1.240 882 
Jeugd   500 - 
Dorpsprijs   487 189 
Bewonersparticipatie   132 587 
Openbare ruimte   - 50 
     

   2.359 1.708 

De projectkosten communicatie bestaan voor het grootste gedeelte uit kosten voor flyers/inlegvellen in de Bron en 

de maandelijkse kosten voor de website www.dorpsraadugchelen.nl. De projectkosten jeugd betreffen een donatie 

van € 500 voor de nieuw aangelegde speeltuin aan de Wijenburg. Dit betreft een particulier burgerinitiatief dat door 

de initiatiefnemers is gefinancierd vanuit de subsidieregeling Inwonersinitiatieven en zelf geworven donaties. 

  



 

Overige lasten   2021 2020 

     
Advertentie- en drukkosten   1.912 1.545 
Vergaderkosten   900 100 
Lief en leed incl. afscheid oud bestuur   654 - 
Advies- en notariskosten   485 - 
Bestuurs- en secretariaatskosten   460 - 
Algemene kosten   460 925 
Promotie en ontwikkelingskosten   335 335 
Mutatie voorzieningen   210 210 
Representatie en sponsoring   91 322 
Kantoorbenodigdheden   77 80 
Mutatie bestemmingsreserves   - 6.550 
     

   5.584 10.067 

 

 

Overige baten   2021 2020 

     
Mutatie bestemmingsreserves     
Bewonersparticipatie   2.500 2.500 
Openbare ruimte   1.500 1.500 
Communicatie   900 1.400 
Dorpsprijs   500 650 
Jeugd   500 750 
Zorg en welzijn   500 750 
Water en milieu   150 150 

Totaal mutatie bestemmingsreserves   6.550 7.700 
     
Mutatie voorzieningen   461 - 
     

   7.011 7.700 

 

Voor een toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting bij de balans. 

 

Mutatie algemene reserve (resultaat boekjaar) 

In het boekjaar 2021 overstijgen de lasten van € 9.632 de baten van € 7.013. Het resultaat boekjaar bedraagt 
daarmee € 2.619 negatief. Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve, die daarmee afneemt tot € 10.655 
per 31 december 2021. 



 

Personalia personen/ commissies/ initiatieven 2021 
 
Gebiedsmanager namens gemeente Apeldoorn Alan Wemmenhove 

(Vanaf lopende het jaar 2021 het aanspreek-
 punt voor de Dorpsraad/inwoners Ugchelen) 

 
Wethouder “dorpszaken” Ugchelen   Jeroen Joon 
 
Initiatievenmakelaar     Meri Ismirowa 
 
Wijkagent       Petra van Doorn 
 
Commissie Groen 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 

Wilma Pothoven 
Gepke van Scherpenzeel 
Hugo Breggeman 

Commissie Water 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 
Voorzitter      Herman Geurts 

Fred Schaart 
Coby Kuipers (afgetreden), nieuw lid  
per 2022, Theo Muselaers 

Commissie Milieu 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 
Voorzitter      Hugo Breggeman 
 
Initiatief zwerfvuil      
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 

Jan Visser 
 
Initiatief Adoptanten Zwerfvuil 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 
 
 
Initiatief Ugchelen bloeit    
Bestuurs-vertegenwoordiger    Ron Brummelkamp 

Hugo Breggeman 
 
Commissie Hartveilig Ugchelen (vanaf 01-01-2022) 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Bas te Riele 
Voorzitter      Leo Mooijman 

Maarten Welker 
Wilma Pothoven 
Frans Scheepers 
Hans Heerding 

 



 

Commissie Dorpsprijs 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Bas te Riele 
Voorzitter      Warner Bruins 

Tineke van de Hazel 
Wilma van Wijk 
Gert Woutersen 

Initiatief Noaberschap 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Bas te Riele 
Leden       Wineke Blom 

Floortje van der Heijden 
Annemieke Debets 

Communicatie 
Bestuurs-vertegenwoordiger    Diane Kokke 
Website beheer     Diane Kokke 
Redactie      Diane Kokke 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugchelen, mei 2022 
 
Bas te Riele - voorzitter  
Harco Wolters - secretaris 
Maik van Liempt - penningmeester 
Tom Mulder - vicevoorzitter 
Diane Kokke - bestuurslid 
Ron Brummelkamp - bestuurslid 


