Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen d.d.
28 september 2021
Aanwezig:

Leden Bestuur:
Wineke Blom (voorzitter), Ron Brummelkamp, Vicky Huijsdens
(penningmeester), Henk Laurens en Leo Mooijman (secretaris)
Kandidaat-bestuursleden Dorpsraad:
Ron Brummelkamp, Diane Kokke, Maik van Liempt, Tom Mulder, Bas ter Riele
en Harco Wolters

Aanwezig namens de gemeente: Harriët Althof en Alan Wemmenhove
Leden van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen: ± 50 personen
Notuliste:

1.

Truus Kremer-Ruiter

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Een
bijzonder welkom is er voor Harriët Althof, de stadsdeelmanager waarmee de DR zoveel
jaren prettig heeft samengewerkt. Ook haar opvolger, Alan Wemmenhove, wordt
verwelkomd. Wineke memoreert dat het als gevolg van de coronacrisis ruim 2½ jaar
geleden is dat de laatste ALV werd gehouden. Om deze reden en omdat er een
bestuurswisseling plaatsvindt en statuten moeten worden aangepast, is de agenda
anders dan gebruikelijk voor een ALV.
Voor deze vergadering zijn ruim 800 digitale uitnodigingen verstuurd. Er zijn derhalve
veel afmeldingen, maar de namen van de afzeggers zijn niet genoteerd.
Een korte terugblik:
Bestuurscrisis
Na een vertrouwensbreuk met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren van de
gemeente Apeldoorn heeft het huidige bestuur in april 2021 haar aftreden
aangekondigd. Dit aftreden is breed gecommuniceerd richting gemeente, leden van de
Dorpsraad en overige inwoners van Ugchelen.
Naast de vertrouwensbreuk speelde ook de nieuwe verordening Dorps- en Wijkraden

een rol in het besluit af te treden. Na 2 ½ jaar intensief overleg met de gemeente
werden de DW-raden ineens voor een voldongen feit gesteld. Voorinspraak vervalt en
budgetten worden teruggeschroefd. De rol van de Dorpsraad verandert hierdoor
ingrijpend.
Nadat het huidige bestuur aankondigde te zullen aftreden heeft zich een aantal
kandidaten gemeld die het werk willen voortzetten. Het huidige bestuur is hier heel blij
mee, want het blijft van groot belang de belangen van het dorp richting gemeente op
een goede manier te behartigen.
Activiteiten
Veel onderwerpen waarmee de DR bezig was, hebben als gevolg van de coronacrisis
stilgelegen.
- Over de aanpak van de G.P. Duuringlaan is nog niets te melden, in tegenstelling tot
eerdere toezeggingen door de gemeente.
- De kwestie rond de Bouwhofmolen is tot grote teleurstelling van veel inwoners van
Ugchelen niet oplosbaar gebleken. De maatregelen die door de aanwonende van de
beek zijn getroffen zijn door de gemeente niet meer terug te draaien. Beekloop en
waterrad, waar veel geld in is geïnvesteerd, liggen er nu verwaarloosd bij, het rad rot
weg.
- Nieuwbouw op de CODA-locatie. Ten onrechte is de indruk gewekt dat de DR tegen
woningbouw op dit terrein zou zijn. De DR had ingestemd met een plan voor realisering
van woningen, echter dit plan is naderhand gewijzigd op een manier die niet strookte
met eerder gemaakte afspraken. Het plan dat nu wordt uitgevoerd ziet de DR als een
aantasting van het dorpse karakter.
- Verkeersdrempels op de Ugchelse- en de Hoenderloseweg hebben helaas nog niet het
gewenste effect.
- Onderwijs in Ugchelen. Omdat er op de basisscholen veel aanloop is vanuit andere
wijken, kan een aantal Ugchelse kinderen niet in het dorp naar school. Er schijnt nu aan
een oplossing te worden gewerkt, maar hierover is nog geen duidelijkheid.
- Aan de Weyenburg wordt een prachtige speelplaats gecreëerd. Actieve aanwonenden
hebben hier, in samenspraak met de DR, 4½ jaar voor gestreden……
- “Ugchelen Bloeit” is een groot succes, dit initiatief verdient navolging.
- De dorpsprijs 2020 is uitgereikt aan de mensen in de zorg. Het uitgereikte beeldje
pronkt in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk aan de Bogaardslaan. De
bijbehorende boom wordt dit najaar geplaatst in de tuin bij de praktijk.
- De commissies water en groen hebben met beperkingen toch hun werk kunnen
voortzetten in de afgelopen periode.
- Groot succes is de Buurtbus die met ingang van 27 september is gaan rijden. Op
initiatief van de DR is intensief overleg gevoerd met provincie en gemeente over het
terughalen van busvervoer door het dorp. Nadat zich voldoende vrijwilligers hadden
gemeld, is de busverbinding hersteld. Het betreft hier een experiment. Over een jaar

wordt bekeken of hier voldoende gebruik van wordt gemaakt. Een oproep dus aan alle
inwoners van het dorp!
2. Mededelingen
Er zijn geen bijzondere mededelingen.
3. Wijziging statuten
De gewijzigde gemeentelijke verordening voor DW-raden die is ingegaan per 1 juli jl.
maakte aanpassing van de statuten noodzakelijk, mede om belangenverstrengeling en
witwasmogelijkheden te voorkomen. Leo Mooijman heeft dit met hulp van Wilma
Pothoven opgepakt en gezorgd voor door de notaris opgestelde statuten. De ter inzage
aan de leden voorgelegde nieuwe statuten roepen geen vragen op en worden derhalve
goedgekeurd en op de website gepubliceerd.
Om formele redenen wordt de vergadering nu door de voorzitter geschorst teneinde een
aparte ledenvergadering te houden aangaande de statutenwijziging. Hiervan zijn aparte
notulen opgesteld.
De voorzitter heropent de vergadering en constateert dat zojuist met betrekking tot de
ledenvergadering aangaande de statutenwijziging is genotuleerd:
“- dat het totaal aantal leden der vereniging thans bedraagt: 871 en dat 31 leden
aanwezig zijn.
- dat een besluit tot wijziging van de statuten slechts kan worden genomen, conform het
bepaalde in artikel 19 van de statuten, in een vergadering met een meerderheid van
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot notariële vastlegging van de wijziging van
de statuten van de vereniging. De vergadering wordt gesloten en daarna heropend. De
door het bestuur voorgestelde statutenwijziging is zojuist door de ledenvergadering
goedgekeurd.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen en derhalve rechtsgeldig
goedgekeurd.
Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering:
1. de voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel de secretaris
tezamen met de penningmeester;
2. ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van Notariskantoor Schuite te
Apeldoorn, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk;
om de notariële akte van de wijziging van de statuten te doen verlijden en te
ondertekenen.”

4.

Notulen ALV DR 23 april 2019
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

5. Jaarverslag 2019 / 2020
Het jaarverslag bevat een verantwoording van de activiteiten van de dorpsraad in 2019 /
2020, met daarin opgenomen het financieel verslag.
De kascommissie, bestaande uit de heren Bas van de Broek en Arie van Diemen verklaren
de stukken te hebben gecontroleerd en geen onrechtmatigheden te hebben
aangetroffen. De penningmeester van het bestuur mag derhalve worden gedechargeerd.
Vicky Huijsdens bedankt de heren van de kascommissie en geeft een korte toelichting op
de cijfers. Vooruitlopend op de subsidiewijziging is een begroting opgesteld voor 2021.
De voorzitter bedankt naast Vicky en de heren van de kascommissie ook Bert Veeneman
die al vele jaren een financiële rots in de branding is voor de DR.
6. Afscheid
Wineke bedankt stadsdeelmanager Harriët Althof. Zij staat volkomen los van de
vertrouwensbreuk tussen DR en gemeente. De DR heeft met Harriët ruim 5 jaar
bijzonder prettig samengewerkt. Zij was altijd bij de vergaderingen aanwezig en zorgde
ervoor dat de DR snel en goed van informatie werd voorzien. Ugchelen heeft veel aan
Harriët te danken.
Wineke dankt ook haar mede bestuursleden voor hun jarenlange inzet voor het dorp.
Bestuurslid Willem van Toorn trad om persoonlijke reden al enkele maanden geleden af.
Sluiting deel 1 van de vergadering

7. Bestuursverkiezing / herbenoeming
Voor de voorgedragen kandidaten voor een nieuwe DR zijn geen tegenkandidaten
genoemd. Daarmee kunnen de kandidaten nu in hun functie worden benoemd en wordt
Ron Brummelkamp, aftredend bestuurslid, herbenoemd. Ron heeft aangegeven zijn
expertise op het gebied van gemeentelijk groen en grijs, graag weer in te willen zetten
binnen het nieuwe bestuur.
De voorzitter overhandigt de voorzittershamer aan Bas te Riele die haar functie
overneemt in de nieuwe DR.
Met een hartelijk applaus voor Wineke en de overige bestuursleden bedanken de leden
van de Vereniging het aftredende bestuur.
Bas dankt het afgetreden bestuur voor de tomeloze inzet om het dorp groener, socialer
en mooier te maken. Hij roemt de totstandkoming van het Noaberschap, de enorme
kennis die aanwezig is bij de diverse commissies en het mooie resultaat van de buurtbus.
Het aftreden van het oude bestuur dwingt respect af, het is jammer te moeten
constateren dat dingen anders lopen dan beoogd.

Ook Harriët Althof dankt het oude bestuur voor de prettige samenwerking. Op
persoonlijk vlak zijn de verhoudingen altijd goed gebleven en onderhield Harriët prettige
contacten met de DR. Harriët benadrukt dat dankzij de vrijwillige inzet van de DR er veel
goede dingen zijn gebeurd in het dorp.
Harriët dankt ook namens de gemeente het bestuur voor het vele werk dat is verricht.
Een welkom is er voor Alan Wemmenhove, die de functie van Harriët overneemt. Alan
geeft aan uit te zien naar een prettige samenwerking met de DR.
De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor aan de leden van de Vereniging.
8. Benoeming kascommissie 2021
Abusievelijk is door de ongebruikelijke gang van zaken rond corona verzuimd de
kascommissie 2020 officieel te benoemen. Dat wordt bij deze met terugwerkende kracht
rechtgezet.
Voor 2021 wordt de heer Arie van Diemen benoemd tot 1e lid van de kascommissie, Bert
Veeneman neemt de rol van 2e lid kascommissie op zich en Vicky Huijsdens is
beschikbaar als reserve.
9. Vaststelling begroting 2021
Hoewel er nog veel onduidelijk was over nieuwe subsidieregeling heeft de
penningmeester van het voormalige bestuur toch een begroting voor 2021 moeten
opmaken. De vergadering stemt in met de voorliggende begroting waarmee deze is
vastgesteld. Penningmeester Maik van Liempt merkt op dat er nog veel onzekerheid is
over de financiën. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden, geld is op de plank
blijven liggen. Hij waarschuwt ervoor dat het kan zijn dat op enig moment geld aan de
gemeente moet worden terugbetaald.
Voor 2022 wordt een nieuwe begroting opgesteld.
10. Rondvraag
- Formeel moet ook het huishoudelijk reglement, behorend bij de statuten, geagendeerd
worden, opdat dit kan worden goedgekeurd. Vanwege de bijzondere omstandigheden is
dit nu anders verlopen. Het reglement zal worden geagendeerd voor de volgende ALV.
- Het verdient aanbeveling beleid te ontwikkelen voor het innen van een jaarlijkse
bijdrage van de leden van de Vereniging. Dit met het oog op de huidige onzekerheid over
de financiën.
- Hartveilig Ugchelen zou graag weer aanhaken als commissie van de DR. Het bestuur
komt t.z.t. terug op dit verzoek.
11. Kennismaking nieuw 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.
De Dorpsraad heeft een andere juridische rol gekregen. Burgerparticipatie staat bij de
gemeente hoog aangeschreven, de DR is voornemens hiervoor een platform te zijn.
Het werkveld van de DR wordt thematisch ingericht, contactpersoon per thema zijn:
Communicatie – Diane Kokke
Duurzaam, Groen & Water – Ron Brummelkamp
Sport & Recreatie – Harco Wolters
Veiligheid & Mobiliteit – Maik van Liempt
Wonen & Voorzieningen – Tom Mulder
Zorg & Welzijn – Bas te Riele
De contactpersonen zijn aanspreekpunten voor genoemde thema’s, maar het bestuur is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de te zetten stappen.
12. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.30 uur.

