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Een woord van de voorzitter
Het gevoerde beleid door het bestuur van de
Dorpsraad moet worden beoordeeld op grond van het
wel/niet dan wel onvoldoende werken aan de
doelstelling van de Dorpsraad.
Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden wordt het
bestuur ondersteund door vele vrijwilligers, die al dan
niet via hun commissie, maar namens de Dorpsraad,
zelfstandig hun werk doen.
Een woord van waardering voor deze vrijwilligers is hier op zijn plaats.
Het verenigingsjaar 2015 kent naar mijn mening 3 belangrijke zaken:
1. het project Noaberschap
Deze activiteit zal tijdens de jaarvergadering nader worden toegelicht, maar ik durf te
stellen dat de Dorpsraad hier zijn nek heeft uitgestoken en een betekenisvolle activiteit in
gang heeft gezet. De resultaten van het project zijn bemoedigend te noemen.
2. de realisatie van het bospark De Goudvink
Na ongeveer 10 jaar planvorming en overleg heeft Ugchelen er een prachtig bospark bij.
Er hebben ons klachten en suggesties bereikt over het (veilig) gebruik van het park. Met
de gemeente vindt overleg plaats of en zo ja, hoe, aan deze opmerkingen tegemoet kan
worden gekomen.
3. het communicatietraject
De communicatie als bindmiddel tussen Dorpsraad en inwoners, instellingen, bedrijven
en verenigingen in Ugchelen. Met een ingesteld communicatieteam en een opgesteld
communicatieplan is een professionele inhaalslag gemaakt, gebruik makend van de
mogelijkheden die de sociale media bieden.
De digitale nieuwsbrief en de verbeterde website tellen nu al veel meer bezoekers.
In overleg met de vereniging Ugchelens Belang (UB) wordt een notitie opgesteld ten
behoeve van de inwoners van Ugchelen om het verschil tussen deze verenigingen duidelijk
te maken. Want dat blijkt voor velen toch niet helder te zijn: waar moet ik zijn voor welke
vraag? Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Dit probleem illustreert ook dat de communicatie tussen Dorpsraad en de “buitenwacht”
continu de aandacht vraagt. In het afgelopen jaar zijn hier belangrijke vorderingen gemaakt:
het halen en brengen van nieuws opdat we weten en laten weten wat er speelt in Ugchelen.
De digitale nieuwsbrief is een goed voorbeeld van deze informatievoorziening.
Ook zijn/worden contacten gelegd met in Ugchelen werkzame verenigingen, instanties,
scholen e.a. om te onderzoeken of er gezamenlijke belangen spelen; wat kunnen we voor
elkaar betekenen?
Helaas moet het bestuur constateren dat de centrumontwikkeling van Ugchelen stokt.
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Het oliekannetje van de Dorpsraad raakte in 2015 langzamerhand leeg en we moeten
eigenlijk vanaf de zijlijn lijdzaam afwachten of het particulier initiatief de zo nodige
doorontwikkeling oppakt.
Waar kansen voor de Dorpsraad liggen, werden deze onmiddellijk opgepakt en met
betrokkenen/belanghebbenden besproken. Maar niet alle belangen lopen parallel!
In een hard-op-denken-bijeenkomst heeft het bestuur zich de vraag gesteld: welke
gemeentelijke taken, bevoegdheden en activiteiten zouden we als Ugchelen zelf kunnen
oppakken? De Dorpsraad wil graag zelf meer sturend optreden, zelf prioriteiten leggen.
Dat willen we omdat de overtuiging bestaat dat de inwoners van Ugchelen zich dan sterker
betrokken gaan voelen bij de ontwikkelingen van hun “dorp”.
Of die veronderstelling juist is…..?
Begin 2016 zal met de gemeente over onze denkbeelden worden gesproken, want ook voor
het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat is dit een uitdaging. Ook daar wil men wel
delegeren, maar hoe dan en wat zijn de gevolgen?
Ook in 2015 heeft het bestuur met tevredenheid kunnen constateren: de Dorpsraad doet
ertoe!
Die stelling durf ik als voorzitter hier te verdedigen.
Het is aan de leden van de vereniging om te beoordelen of het bestuur er (voldoende) in
geslaagd is om de belangen van en voor Ugchelen te behartigen.
De jaarvergadering is het moment zich hierover uit te spreken.

Ik wens u een actief en plezierig verenigingsjaar toe!

Harry Vos, voorzitter
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Doelstelling van de
Dorpsraad Ugchelen

De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als
doelstelling het minimaal in stand houden en waar
mogelijk bevorderen van de kwaliteit van het woonen leefklimaat in “ons dorp” Ugchelen: fysiek, sociaal
en cultureel.
In deze volgorde wordt ook de mate van bemoeiing en invloed van de Dorpsraad
aangegeven. Invloed die kan worden uitgeoefend op het door de gemeente te voeren beleid
en de taken en bevoegdheden die aan de Dorpsraad op basis van de gemeentelijke
verordening zijn toegewezen.
Maar de Dorpsraad wil meer, meer sturing op ook andere beleidsterreinen van
gemeentelijke beleid. De Dorpsraad heeft hierover een gespreksnotitie opgesteld die in
begin 2016 met de gemeente zal worden besproken. Het zal duidelijk zijn: de Dorpsraad zet
zich met overtuiging in voor de publieke zaak, de zaak van het algemeen Ugchelens belang.
Een fraai, schoon en veilig “dorp in de stad”, voor jong en oud.
Deze doelstelling trachtte Dorpsraad te bereiken door zoveel mogelijk inwoners hierbij te
betrekken; door voor zijn handelen draagkracht te creëren, door de legitimiteit van zijn
handelen te vergroten.
Een verdubbeling van het ledenaantal van de vereniging draagt bij aan dat gevoel van
gelegitimeerd handelen. Een kritische en proactieve opstelling naar het gemeentebestuur en
de kwaliteit van de adviesfunctie spelen hierbij een belangrijke rol.
Voor het optimaal functioneren van de Dorpsraad is een goede communicatie met alle
partijen in Ugchelen een absolute voorwaarde. Deze communicatie wordt bereikt via diverse
middelen:
 het wekelijkse dorpsmeldpunt,
 (openbare) ledenvergaderingen,
 thematische bewoners- annex informatieavonden,
 contacten via de buurtvertegenwoordigers, en
 de geschreven en sociale media.
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Organisatie, bestuur en
commissies

Het bestuur van de vereniging Dorpsraad Ugchelen
bestond het afgelopen jaar uit 7 personen. Ron
Brummelkamp was formeel kandidaat-bestuurslid.
Het bestuur vergadert 1x per maand, met uitzondering
van de vakantiemaanden. Deze besloten
bestuursvergaderingen worden genotuleerd door een
notuliste in „vaste“ dienst, al jaren.
De gemeentelijke stadsdeelmanager en –beheerder zijn waar mogelijk bij de
bestuursvergaderingen aanwezig. Zij vormen een intermediair tussen Dorpsraad en
gemeentebestuur/-ambtenaren, waardoor directe communicatie tussenpartijen mogelijk
wordt gemaakt.
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.
Geconstateerd moet worden dat de commissie buurtvertegenwoordigers (BVT) ook het
afgelopen verenigingsjaar onvoldoende bezetting kende. Dit is bijzonder jammer, gelet op de
aard der werkzaamheden die aan deze commissie zijn toegedacht.
Behalve de vrijwilligers werkzaam in deze commissies, zijn ook op andere fronten vele
vrijwilligers actief: de schoonmaakacties van beken en sprengen, de perodieke
zwerfvuilacties, 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 heel, schoon en fraai Ugchelen.
Communicatie staat hoog in het vaandel van de Dorpsraad. Een goede comminicatie is
essentieel voor het handelen van een Dorpsraad. Het bestuur is er in geslaagd een
communicatieteam in te stellen die deze taak met veel enthousiasme op zich heeft
genomen. Een communicatieplan is opgesteld. Het geheel dient nu nog „handen en voeten“
te krijgen.
De communicatie tussen Dorpsraad en inwoners van Ugchelen gebeurt via verschillende
media: de digitale nieuwsbrief, de website, het huis-aan-huis blad De Bron en niet te
vergeten onze twitteraccounts. Ook het wekelijke dorpsmeldpunt (DMP) fungeert als
zodanig. Bij deze zittingen is ook de wijkagent aanwezig. Van een andere orde, maar toch: de
welkomsborden langs de invalswegen dragen bij aan het bekend maken van de activiteiten
en uitdragen van de Ugchelse identiteit.
Zo nodig en gewenst worden informatieavonden gehouden, al dan niet in overleg en samen
met de gemeente, over onderwerpen die Ugchelen betreffen. Veelal naar aanleiding van
gemeentelijke beleidsvoornemens of planvorming. Te denken valt aan “het bosje van
Norel““ (toen nog), planvorming Ugchelen-Buiten en herinrichting Ugchelseweg. Op eigen
initiatief werd het project Noaberschap on de aandacht gebracht.
12 april 2016, versie 1.0bk

6

Dorpsraad Ugchelen | Jaarverslag 2015
De vereniging Dorpsraad telde eind 2015 626 leden. Naar verdubbeling van dit aantal wordt
gestreefd.......!

3

Kerncijfers

Aantal leden:

Views digitale nieuwsbrief:

Bezoekers website Dorpsraad:

626

5631

3643

(2014: 613)

(2014: 1483)

(2014: 1066)

+ 13

+ 279 %

+ 342 %

Eind 2015 had de vereniging Dorpsraad Ugchelen 626 (oktober 2015) leden. Dat is ca. 24 %
van de huishoudens (ca. 2.600).
Vanaf 2014 werkt de Dorpsraad met een communicatieplan waarin de uitgangspunten zijn
verzameld ten aanzien van doelen, doelgroepen, middelen en communicatiestijlen rondom
de communicatie van de Dorpsraad.
 Verhoging van het aantal leden van 600 naar 1.300 (50% van alle huishoudens)
 Profilering ten opzichte van Vereniging Ugchelens Belang verduidelijken
 Inzetten nieuwe communicatiemiddelen: o.a. een eigen Digitale Nieuwsbrief
 Uitbreiden persoonlijk contact met diverse kringen in Ugchelen.
De Digitale Nieuwsbrief en de website zijn in gebruik flink gestegen: op jaarbasis 279% meer
sessies (van 1483 naar 5631). Op jaarbasis meer gebruikers (van 1066 naar 3643).

Volgers

Volgers

@DRUgchelen:

BVT_DR_Ugchelen:

198

179

Deelnemers WhatsApp groepen:
177

Het Twitter-account @DRUgchelen is heel beperkt gebruikt en heeft eind 2015 197 volgers.
Het Twitter-account BVT_DR_Ugchelen van de buurtvertegenwoordiger is meer ingezet o.a.
berichten “Ugchelen in het Nieuws” en voor de Whatsapp groepen en heeft eind 2015 177
volgers.
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4

De commissies

De Dorpsraad heeft zijn aandachtsgebieden onderverdeeld
in een aantal commissies. Hierdoor wordt niet alleen het
werk beter gestructureerd, maar vooral expertise en kennis
optimal 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.
8.

Commissie Dorpsprijs
Commissie Welzijn
Commissie Buurtvertegenwoordiging
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 2015.

4.1

Commissie Dorpsprijs

Commissievoorzitter: Kees Kommer
Bestuursvertegenwoordiger DR: Harry Vos
In het reglement van deze commissie lezen we het volgende
over het profiel van de winnaar(s) van de dorpsprijs:
„De prijswinnaar(s) kunnen personen of instellingen zijn. Het
criterium voor nominatie is een bovenmatige inzet ten
behoeve van het dorp Ugchelen. Het kan daarbij gaan om
een inzet vanuit vrijwilligerswerk als vanuit een beroep.

“Ugchelen maak je met z’n allen” Evelien Geurts
De Dorpsprijs Ugchelen 2015 werd dit jaar voor de 13e keer uitgereikt en toegekend aan het
echtpaar Herman en Evelien Geurts. Beiden zetten zich al jaren onvermoeibaar in om de
leefbaarheid en samenleving in Ugchelen te versterken. Aan het criterium van ‘bovenmatige
inzet ten behoeve van het dorp Ugchelen’ is dan ook ruimschoots voldaan.
“Het echtpaar drukt al vele jaren een positief stempel op de Ugchelense
samenleving. Beiden hebben hun sporen op meerdere fronten verdiend“
Motivatie uitgesproken door voorzitter van de commissie Kees Kommer
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4.2

Commissie Welzijn

Bestuursvertegenwoordiger: Wineke Blom
Terugtredende zorg
In verband met de terugtredende zorg zijn mensen
meer op zichzelf en elkaar aangewezen. De Dorpsraad
wil een verbindende rol spelen bij het omzien naar
elkaar door middel van het project Noaberschap in
Ugchelen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Noaberschap in Ugchelen
De Dorpsraad heeft gedurende het jaar flyers verspreid met als doel het samen brengen van
mensen in Ugchelen, die iets voor een ander willen betekenen en dorpsgenoten met een
hulpvraag. In de loop van het jaar is de samenwerking met de Buurtcoöperatie Zuid
stopgezet. Alle taken zijn door de bestuursvertegenwoordiger van de Dorpsraad
overgenomen. Na de zomer is zij actief van start gegaan. Zij brengt vraag en aanbod bij
elkaar, stelt de hulpvraag vast en introduceert de vrijwilliger. In 2015 is er 2x een
vrijwilligersavond gehouden waar ervaringen werden uitgewisseld en afspraken zijn
gemaakt. Hulp vindt geheel op vrijwillige basis plaats, er zijn geen kosten aan verbonden.
Hulpvraag en -aanbod
Eind 2015 hebben ca. zestig vrijwilligers zich aangemeld en zijn twintig hulpvragen
gehonoreerd, zoals gezelschap, vervoer, kleine klussen, het doen van boodschappen. Het
blijkt dat dit project een gat vult, vooral voor de oudere alleenstaande bewoners die nog
zelfstandig wonen. Toch wordt aangegeven dat het moeilijk is om over de drempel heen te
stappen om een hulpvraag te stellen. Er zijn goede contacten gelegd met o.a. De Kap,
Stimenz, seniorenadviseurs, Buurtzorg en de Bronkerk (Handje hulp). Deze organisaties
kunnen zo nodig een signalerende functie vervullen en hebben inmiddels al verschillende
keren bewoners verwezen naar de bestuursvertegenwoordiger.
Om Noaberschap goed onder de aandacht te blijven brengen, zullen er in 2016 nog
verschillende activiteiten worden georganiseerd. Verder zal er nagedacht worden over de
organisatievorm in de toekomst.
Jeugdhonk
Het nieuwe Jeugdhonk in de kelder van Ugchelens Belang zal na realisatie de Jongerenbus
gaan vervangen. In 2015 is met behulp van de gemeente het bouwkundige deel van het
nieuwe honk gerealiseerd. De inrichting wordt in samenspraak met de jongeren zelf
gerealiseeerd. Naar verwachting zal het Jeugdhonk begin 2016 in gebruik genomen worden.
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4.3

Commissie
Buurtvertegenwoordiging

Bestuursvertegenwoordiger: Arie van Diemen

Van buurtgeoriënteerd naar projectmatig
2015 draaide om de vraag in welke vorm de
Dorpsraad verder zou gaan met de
Buurtvertegenwoordigers (BVT-ers). Het centrale
probleem is het geringe aantal BVT-ers, waardoor
maar een deel van Ugchelen afgedekt is. Men
heeft nu gekozen voor een meer projectmatige
aanpak i.p.v. buurtgeoriënteerde aanpak. Voorbeeld: in samenwerking met de Commissie
Welzijn ligt de nadruk ook op het onderkennen van potentiele hulpvraag (als het ware
schouwen van de hulpvraag).
In de loop van 2015 zijn de BVT-ers in totaal 6x bij elkaar geweest.
Schouwen van groen en grijs
Het schouwen vindt nog steeds plaats, waarbij er nu voor gekozen is om het ’Groen‘
(openbaar groen) en het ’Grijs‘ (stoep en straten) apart te schouwen. De signaleringen
kunnen zowel via de Doprsraad als via de buitenlijn aan de gemeente worden gemeld.
Speelvelden
Over het algemeen was het een rustig jaar. Alle 27 speelvelden in Ugchelen zijn uitgebreid
omschreven en in beeld gebracht. De halfjaarlijkse controle door de gemeente heeft
eveneens geen bijzonderheden aan het licht gebracht. Ook voor 2016 zijn er geen bijzondere
activiteiten te verwachten. Zowel het aantal speelvelden als de staat van onderhoud is zeer
tevredenstellend.
Resultaat onderzoek Gemeente Apeldoorn 2015:
Ugchelse speeltuinen scoren ruim voldoende m.b.t. zowel kwaliteit als kwantiteit.

WhatsApp groepen
Naast het uitwisselen van ervaringen uit elkaars buurt, zijn de Buurtvertegenwoordigers
betrokken geweest bij de opzet van de Whatsapp groepen in Ugchelen onder leiding van
Petra van Doorn.
In december heeft Harry Jansen na 13 jaar afscheid genomen. Het voorzitterschap is per
01-01-2016 overgenomen door Jacqueline Pol.
Daardaast hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld als BVT-er.
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4.4

Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Voor diverse onderwerpen werd de Dorpsraad om een mening of advies gevraagd.
Ook werden ongevraagd standpunten en/of opvattingen bij de gemeente ingediend.
In 2015 heeft de Dorpsraad een aantal dossiers af kunnen ronden. Een aantal (langlopende)
dossiers krijgt een vervolg in 2016. Een overzicht van alle dossiers vindt u hieronder.

Dossiers gesloten in 2015

Lopende dossiers

1

Parkeerproblematiek Gelre ziekenhuis

6

Locatie Hokatex

2

Het Groene Hart van Ugchelen

7

Woningbouw Ugchelen

3

Herinrichting Ugchelseweg

8

Verplaatsing LPG-station

4

Lokatie Scherling

9

Centrumontwikkeling

5

Bosje van Norel

10 Herinrichting Molencatenlaan
11 Gebouw Coda
12 Ugchelen Buiten
13 Viaduct G.P. Duringlaan
14 Verbreding A1 vanaf Apeldoorn-Zuid

Een toelichting op de dossiers die in 2016 een vervolg krijgen is opgenomen in bijlage A.
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4.5

Commissie Groen

Bestuursvertegenwoordiger: Arie van Diemen
Tweede fase Natuurtransferium Het Leesten:
wandel- en fietsroutes
Na de realisatie van de eerste fase van het
transferium staan nu de wandel- en fietsroutes
tussen Ugchelen en Het Leesten centraal. In goed
overleg met Staatsbosbeheer, Apeldoorn Stad te
Voet, Wandelen in Ugchelen en Nivon worden
contacten onderhouden om deze verbindingen goed
in het routenetwerk in te bedden.
Kids-ommetje Schoolbeek en Veldekster
Het Ommetje Schoolbeek en Veldekster is in 2015 uitgebreid met een Kids-ommetje:
hetzelfde ommetje, maar dan met een educatieve vraagstelling. Langs deze weg zullen
Gepke Scherpenzeel en Wilma Pothoven de kinderen van groep 7 en 8 van de Ugchelse
basisscholen beter bekend maken met hun leefomgeving. Vanaf het voorjaar 2016 zal deze
les als eerste op De Touwladder en De Steenbeek worden aangeboden.
Nieuwsrubriek ‘De Speciale Boom’
Bomen spelen een belangrijke rol in het dorpsgezicht en de karakter van Ugchelen. De
nieuwe rubriek ‘De Speciale Boom’ wil bijzondere bomen uitlichten en hun verhaal vertellen.
Deze verhalen worden niet alleen digitaal gepubliceerd maar verschijnen ook in De Bron. De
doelstelling is tweeledig:
- een aanzet bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan, en
- een totaalbeeld van de bomen in Ugchelen en hun rol in het leven van Ugchelaren.
Herijking uitgiftebeleid openbaar groen
Gemeente Apeldoorn heeft het voornemen om het uitgiftebeleid van het openbaar groen in
de gemeente te herzien. Uitgangspunten zijn
- regels en afspraken om onjuist gebruik gemeentelijk groen te beëindigen;
- verruimd beleid voor verkoop stukjes gemeentelijk groen (+ nieuwe tarieven).
Eind 2015 is ook aan de Dorpsraad Ugchelen gevraagd om een visie op het voorstel te geven.
Het onderwerp zal in de eerste helft van 2016 worden behandeld.
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4.6

Commissie Water

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Voorzitter: Herman Geurts
In 2015 heeft de commissie zich met de volgende
onderwerpen bezig gehouden:
1. Schoonmaken sprengen
2. “Je school kan de beek in”
3. Bouwhofmolen
4. Eendrachtspreng Zuid
5. De Winkewijert
6. Ugchelsebeek, Schoolbeek en Steenbeek
7. Informatieborden Koppelsprengen
Schoonmaak sprengen en Winkewijert
De commissie zorgt met hulp van een groot aantal vrijwilligers voor structurele schoonmaak
van de Koppelsprengen, een deel van de Steenbeek, de Geurtssprengen c.q. Schoolbeek en
sinds oktober 2015 ook de Winkewijert.
“Je school kan de beek in“ en Bouwhofmolen
Dit programma richt zich op leerlingen uit groep 7 van de basisschool en heeft tot doel hun
bewust in contact te laten komen met de natuur en cultuur van Ugchelen. Het programma
bestaat uit drie delen:
 Theorieles op school
 Excursie naar de beken en de Hamermolen met afsluitende fotospeurtocht
 Praktijkles schoonmaken beken en snoeiwerk in het bos (i.s.m. Waterschap Vallei en
Veluwe en Gemeente Apeldoorn afdeling Groen)
Ook de Bouwhofmolen werd een keer bezocht in kader van dit project.
Eendrachtspreng Zuid
Als onderdeel van het Bospark De Goudvink is de Eendrachtspreng Zuid volledig hersteld.
Ugchelsebeek, Schoolbeek, Steenbeek en Vistrap
Voor deze sprengen is door Waterschap Vallei en Veluwe een herstelplan geschreven. Het
doel is om het kwaliteitsniveau van deze sprengen aanzienlijk te verhogen en gelijk te
trekken met de overige sprengen in Ugchelen. Een definitief akkoord of datum voor deze
werkzaamheden is nog niet bekend.
Informatieborden Koppelsprengen
Naast het onderhoud is het van wezenlijk belang om de sprengen in het dagelijks gebruik
van het bos te beschermen, met name voor afkalving van de oevers. In dit kader zullen begin
2016 informatieborden worden geplaatst in het gebied van de Koppelsprengen.
De commissie heeft tevens een eigen – uitgebreid – jaarverslag uitgebracht.
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4.7

Commissie Milieu

Bestuursvertegenwoordiger: Harry Vos
Johan van Veen nam de milieuzaken (boden- en grondwaterverontreiniging) voor zijn
rekening.
Het industriële verleden van Ugchelen heeft ook in de grond zijn sporen achter gelaten. In de
afgelopen jaren heeft de Dorpsraad zich daarom actief bemoeid met de bodem- en
grondwatervervuiling op een aantal locaties. Dankzij deze inzet is het aantal lopende
projecten gering en beperkt het zich met name tot het monitoren van de bekende
verontreinigingen.
Enige uitzondering hierop is de verontreiniging op de locatie Breudstedt (Ugchelseweg 78).
De grond wordt periodiek gecontroleerd, sanering zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden
om dit terrein geschikt te maken voor woningbouw.
Energie besparing
Eind 2014 heeft de Dorpsraad samen met de Duurzame Energie Corporatie Apeldoorn “deA”
en de organisatie HOOM het initiatief genomen voor energiebesparende maatregelen in
woonhuizen. De uitvoering ervan was in 2015. Het ging daarbij om gevel- en vloerisolatie en
het plaatsen van zonnepanelen. De maatregelen concentreerden zich op woningen aan De
Cloese en die zijn onder leiding van HOOM uitgevoerd. In 7 woningen is de spouw
geïsoleerd, in 5 de vloer en bij 3 woningen zijn zonnepanelen geplaatst. Eind 2015 is een
nieuwe actie in de Burgenbuurt gestart die begin 2016 afgerond zal worden.

4.8

Commissie Communicatie

Bestuursvertegenwoordiger: Peter Mooij

De commissie heeft zich voor 2015-2016 ten doel gesteld:






Verhoging van het aantal leden van 600 naar 1.300;
Profiliering t.o.v. Ugchelens Belang verduidelijken;
Inzetten nieuwe communicatiemiddelen:
o Digitale nieuwsbrief
o Vernieuwing website
Uitbreiden persoonlijk contact met diverse kringen
die in Ugchelen actief zijn.

Het aantal leden is in het verslagjaar gegroeid van 600 naar
626 leden.
In 2015 is maandelijks de digitale nieuwsbrief uitgebracht met actuele onderwerpen. Verder
wordt er nagedacht over een nieuwe website.
Eind 2015 is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden: Birgit Kiesewetter en
Jacqueline Pol.
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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 2015 lichten wij
in de volgende twee hoofdstukken toe.

5.1

Burgerinitiatieven

Bestuursvertegenwoordiger: Arie van Diemen

Zwerfvuil invalswegen
Ook in 2015 heeft Jan Visser zich ingezet om met een
groep vrijwilligers het zwerfvuil op de invalswegen van
Ugchelen op te ruimen. Hij wordt hierbij niet alleen
bijgestaan door een vaste groep vrijwilligers, maar ook
door cliënten van Het Leger des Heils.
Adoptie openbare ruimte t.b.v. zwerfvuil
Op 1 april 2015 is een tweede project van start gegaan om Ugchelen schoon te houden:
burgers ‘adopteren’ een stuk openbare ruimte of straat en verplichten zich deze vrij te
houden van zwerfvuil. Zij worden hierin door de gemeente gefaciliteerd. De groep
vrijwilligers bestaat op dit moment uit 25 personen, helaas is hiermee nog niet heel
Ugchelen afgedekt. Evaluatie van het project per 1 april 2016.
Het Leger des Heils heeft hun betrokkenheid bij dit burgerinitiatief uitgebreid. Naast het
schoonhouden van de parkeerplaats bij AH hebben zij ook het bospark De Goudvink
geadopteerd.

Wij zijn zeer dankbaar voor de betrokkenheid van Het Leger des Heils. Ze motiveren
hun cliënten om deel te nemen aan deze schoonhoudacties. Wij geloven in de
wederkerigheid van deze bijdrage: wij houden niet alleen samen Ugchelen schoon,
maar stimuleren ook het contact tussen hun cliënten en de Ugchelaren.

Beektuin
Een vaste groep vrijwilligers heeft zich in 2015 wederom om de Beektuin bekommerd. Zij
zorgen ervoor dat dit kleine parkje tegenover het ijscafé De Kei een aantrekkelijke rustplek
midden in het dorp blijft.
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5.2

Dorpsmeldpunt

Het dorpsmeldpunt is elke dinsdag open van 19.0019.30 uur. Uitzonderingen zijn de schoolvakanties.
De buurtvertegenwoordigers en het bestuur verdelen
samen het gastheerschap. Het bestuur vindt het
prettig dat bewoners elke week op het dorpsmeldpunt
hun ideeën, wensen of kritiek persoonlijk kunnen
indienen.
Het bestuur heeft 18 meldingen ontvangen.

6

Betrokkenen vanuit de
Gemeente en politie

De Dorpsraad is zeer verheugd over het goede en
structurele contact met zowel de gemeente als de
wijkagente. In de volgende twee hoofdstukken komen
zij zelf aan het woord.

6.1

Stadsdeelmanager
Apeldoorn Zuidwest

Saskia van Klaarbergen
Terugblik 2015
Wat is er in Ugchelen in 2015 allemaal gebeurd? Als je
iets verder van Ugchelen afstaat, lijkt het misschien
een rustig en vredig dorp. Dat is het ook. Maar komt je
dichterbij dan zie je dat Ugchelen bruist. Niet groots op
de voorpagina van de krant, maar alsof het de
gewoonste zaak van de wereld is. Bijna in stilte gebeurt
er in Ugchelen heel veel om trots op te zijn. In volstrekt
willekeurige volgorde noem ik een paar zaken die opvallen:
12 april 2016, versie 1.0bk
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Ugchelen & de openbare ruimte
De commissies Groen en Water krijgen het elk jaar weer voor elkaar om met heel veel
vrijwilligers de openbare ruimte en de beken schoon te houden. In 2015 hebben zelfs
Ugchelenaren een deel van de openbare ruimte geadopteerd en maken ze wekelijks een
rondje om zwerfvuil te verwijderen. Wat een topprestatie om zoveel vrijwilligers actief te
krijgen Maar de Dorpsraad Ugchelen wil verder gaan. Eind 2015 ontvingen we bij de
gemeente het verzoek of Ugchelen zelf aan het stuur mag voor al het onderhoud van de
openbare ruimte. Dat is best een flinke vraag. Gemeente en Dorpsraad gaan gezamenlijk
verkennen wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Een mooie uitdaging voor 2016!
In 2015 kwam er ook een nieuw stukje openbare ruimte bij. Er werd hard gewerkt aan het
'bosje van Norel' dat net na de jaarwisseling 2015/2016 is opgeleverd. De Dorpsraad heeft
het initiatief genomen om het beeld van GOOS naar dit bosje te verplaatsen. Hoe dat in 2016
is afgelopen kunnen we inmiddels allemaal buiten zien.
Noaberschap
Met alle veranderingen op het sociale domein bij de gemeente, verandert er ook iets bij de
Dorps- en Wijkraden. Een verbreding: niet meer alleen bezig met de fysieke ingrepen, maar
ook de sociale kant. Met het project Noaberschap heeft de Dorpsraad een initiatief genomen
dat een voorbeeld is voor andere Dorps- en Wijkraden. Huis-aan-huis flyeren en vragen wie
er hulp nodig heeft of hulp kan bieden. Meteen staan ook hier enthousiaste vrijwilligers op.
Al snel werden de eerste hulpvragen gekoppeld aan hulpgevers. Wat een prachtig initiatief.
Jeugdhonk
In 2015 kwam het geld bij elkaar voor een lang gekoesterde wens van de jeugd: een eigen
jeugdhonk in Ugchelen. De kelder van UB werd verbouwd. De verdere inrichting liet daarna
door omstandigheden even op zich wachten, maar dat gaat in 2016 vast en zeker goed
komen.
Tot slot wil ik het bestuur van de Dorpsraad apart noemen. In 2015 vertrok na jarenlange
trouwe inzet Wilma Pothoven als secretaris. Best even spannend als zo'n rots in de branding
vertrekt. Maar geen enkel probleem in Ugchelen. Een nieuwe secretaris en nieuwe
bestuursleden stonden al in de startblokken klaar. Het bestuur van de Dorpsraad draait op
volle sterkte door. Ik weet dat dat geen vanzelfsprekendheid is en dus zeker het noemen
waard!.
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6.2

Wijkagent

Petra van Doorn
Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het
teken van het ondersteunen bij het opzetten van
WhatsApp groepen in Ugchelen. Inmiddels heeft
bijna geheel Ugchelen een dekking v.w.b. de
WhatsApp. Een prachtig resultaat. Onlangs zijn twee
beheerders met twee medewerkers van de
gemeente Apeldoorn en ondergetekende het dorp
rond geweest om te kijken waar de WhatsApp borden geplaatst kunnen worden. Het zal niet
lang meer duren en dan is voor iedereen duidelijk zichtbaar dat er in Ugchelen ook
WhatsApp groepen zijn en dat men in Ugchelen alert is op verdachte situaties.
We hopen dat er dit jaar een succes geboekt gaat worden en dat we ook boeven gaan
vangen n.a.v. een WhatsApp melding!
Waar de politie steeds klachten over krijgt is de snelheid in Ugchelen. Weet dat op een heel
klein stukje na (stukje van de G.P. Duuringlaan) in heel Ugchelen 30 km per uur geldt! De
politie controleert af en toe en nagenoeg altijd blijkt dat de overtreders bewoners uit de
buurt zijn. 30 km is niet hard, maar kennelijk wel nodig. Ook is de vraag om Ugchelen een 30
km gebied te maken ook uit de inwoners van Ugchelen gekomen!
Er komen ook nog steeds meldingen binnen over overlast van honden. Zowel bijtende,
blaffende, poepende, loslopende en overlast gevende honden zijn de verantwoordelijkheid
voor de afdeling Thor (Team handhaving openbare ruimte) van de gemeente Apeldoorn. U
kunt bellen met 14055, het algemene nummer van de gemeente Apeldoorn als u op welke
manier dan ook last heeft van een hond en er niet met de eigenaar van de hond uitkomt.
Het afgelopen jaar kwamen 35 inwoners van Ugchelen naar het spreekuur op de
dinsdagavond in het Ugchelens Belang. Iets minder dan vorig jaar, maar met wel ongeveer
dezelfde klachten zoals hierboven omschreven: snelheid, hondenoverlast, maar ook
burenruzies. Verder namen de woninginbraken af. Dat is ook goed om te weten! Met alle
partners en inwoners proberen we Ugchelen zo veilig mogelijk te maken en te houden.
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7

Financiën 2015

7.1

Jaarverslag

Balans
Samenvatting
 Liquide middelen per 31-12-2015: € 11.137. Dit is
€ 4.455 minder dan in 2014 (2014: € 15.592).
 De liquide middelen bestaan uit de opgetelde
saldi van de rekeningcourant, de spaarrekening en het saldo Debiteuren/Crediteuren.
 Dit bedrag moet worden verhoogd met € 210, zijnde kosten voor het beeldje van de
Dorpsprijs. Het totaal komt dan uit op € 4.665. Deze afname van de liquide middelen
vindt u terug bij de specificatie van het resultaat.
 Het totaalbedrag aan reserveringen en voorzieningen is met dit bedrag verlaagd.
 Het bedrag aan Debiteuren/Crediteuren ad € 215 betreft diverse nota’s die betrekking
hebbend op eind 2015.
Ontvangsten
 Om alle activiteiten genoemd in het verslag te kunnen bekostigen krijgen we subsidie van
de gemeente Apeldoorn ontvangen. In 2015 was dit een bedrag van € 17.138.
 In 2015 is tevens extra subsidie van de gemeente Apeldoorn ontvangen voor:
o opruimen zwerfvuil (€ 500);
o het Ommetje (€ 1.500).
 De ontvangen rente op de spaarrekening bedroeg € 61.
 Het totaal aan ontvangsten in 2015 bedraagt € 19.199. Dat is € 3.865 minder dan in 2014
(2014: € 23.064).
Uitgaven
 De totale uitgaven over 2015 bedragen € 23.864 (2014: € 19.992, een verschil van €
3.872). Een specificatie van de uitgaven is opgenomen in de toelichting.
 Het verschil is ontstaan door de betaling van de bijdrage aan de inrichting van de
Molecatenlaan ad € 5.000.

Resultaat
 Het resultaat over 2015 bedraagt € 4.665 negatief (2014: € 3.072 positief).
 Het verschil ad € 7.737 over beide jaren heeft te maken met
o minder extra subsidie ontvangen in 2015 (€ 4.707), en
o bijdrage inrichting Molecatenlaan ad € 5.000.
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7.2

Toelichting en verantwoording

De Dorpsraad maakt een uitgebreid financieel verslag ten behoeve van de verantwoording
aan de gemeente Apeldoorn. Hieronder treft u een samenvatting aan.
BALANS

WINST- EN VERLIESREKENING
LASTEN

12 april 2016, versie 1.0bk
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LASTEN: toelichting op Projectkosten
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BATEN en RESULTAAT
Afgezien van rente inkomsten, die als onderdeel aan de algemene reserve worden
toegevoegd, heeft de Dorpsraad dit boekjaar naast de reguliere subsidie van de Gemeente
Apeldoorn subsidie ontvangen voor het opruimen van zwerfvuil en het ‘Ommetje’.
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8

Speerpunten 2016-2018

De Dorpsraad heeft de ambitie om de volgende
activiteiten in 2016 te ontwikkelen en uit te voeren:

1. De leefomgeving is schoon, heel en veilig.
2. Een buurt waar je je veilig voelt.
(WhatsApp groepen)
3. Perspectief voor jeugd en ouderen.
4. Voldoende geschikte woonruimte voor senioren en aandacht voor
zorgwoningen.
5. Naoberschap: het project – na de inventarisatie –


„neerzetten“



vraag en aanbod op elkaar afstemmen, en



bevorderen dat dit initiatief verankerd wordt in de gemeenschap van
Ugchelen.

6. Ugchelse verpleeghuizen- en verzorgingshuizen


met elkaar in contact brengen,



gezamenlijke activiteiten ontplooien, en



meer verbinding met elkaar en het dorp bevorderen.

7. Ontwikkelen van een aantrekkelijk centrumgebied.
8. Ledenaantal verhogen: meer leden, meer zegkracht.
9. Behoud van het dorpse karakter.
10. Het verschil tussen de verenigingen „Dorpsraad Ugchelen“ en „Ugchelens

Belang“ duidelijk overbrengen op de inwoners van Ugchelen.
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9

Personalia

Samenstelling Dorpsraad 2015
Voorzitter: Harry Vos
Penningmeester: Andre van den Heuvel
Secretaris: Leo Mooijman
Wineke Blom
Ron Brummelkamp (kandidaat bestuurslid)
Arie van Diemen
Peter Mooij
Stadsdeelmanager: Saskia van Klaarbergen
Stadsdeelregisseur openbare ruimte Zuid-West: Wim Mulder
Wethouder “dorps”zaken Ugchelen: Johan Kruithof
Wijkagent: Petra van Doorn
Commissie Dorpsprijs
Contactpersoon Dorpsraad: Harry Vos
Voorzitter: Kees Kommer
Conja van den Heuvel | Lex Quartel | Wilma van Wijk | Peter Otterloo
Commissie Welzijn
Voorzitter: Wineke Blom
Commissie Buurtvertegenwoordiging
Coördinator vanuit de Dorpsraad: Arie van Diemen/Ron Brummelkamp
Voorzitter: Harry Jansen
Notulist: Mirjam de Vries
Ingrid Haaksma | Floortje van der Heijden | Jacqueline Pol | Kobus Rouwenhorst
Commissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Voorzitter: Harry Vos
André van den Heuvel | Wim Lubbers | Marco Wigbers | Wim de Haas
Commissie Groen
Voorzitter: Arie van Diemen (vanaf 1 januari 2016: Ron Brummelkamp)
Johan Belonje| Wilma Pothoven | Gepke van Scherpenzeel | Adviseur: Marc van Scherpenzeel
Commissie Water
Contactpersoon Dorpsraad: Harry Vos
Voorzitter: Herman Geurts
Coby Kuipers | Fred Schaart | Tineke Weidema
Commissie Milieu
Contactpersoon Dorpsraad: Harry Vos
Voorzitter: Johan van Veen
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Commissie Communicatie
Voorzitter: Peter Mooij
Birgit Kiesewetter | Jacqueline Pol
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Bijlage A
Overzicht dossiers Commissie Ruimtelijke ordening en mobiliteit 2016

Dossier

Toelichting

Gerealiseerd

2016

6

Locatie Hokatex

Plannen voor
woningbouw

In 2015 geen
definitieve stappen
kunnen zetten

 Dorpsraad blijft in
gesprek met
ontwikkelende
partij.

7

Woningbouw
Ugchelen

8

Verplaatsing
LPG-station
Ugchelseweg

Gesprekken over
invulling terrein met
Gemeente
(grondeigenaar)
Gesprekken met
betrokken partijen

In gesprek blijven met
Gemeente over wens
tot bouw van
seniorenwoningen
Initiatief volgen en
uitkomsten
meenemen in wensen
t.a.v. woningbouw

9

Centrum
ontwikkeling

Ontwikkeling terrein
Breustedt
(Ugchelseweg) voor
woningbouw
Door verplaatsing van
het LPG-station zou
woningbouw mogelijk
worden nabij het
centrum
Het centrum van
Ugchelen dreigt aan
aantrekkingskracht te
verliezen door
leegstand en uitblijven
van investeringen in
bestaande danwel
nieuwe panden

 Langlopend dossier
en complexe
materie.
 Dorpsraad heeft
geen directe invloed
of macht in deze.
 Geen vooruitgang
geboekt in 2015.

10 Herinrichting
Molencatenlaan

Attractiviteit en
veiligheid centrum
verhogen door
winkelstraat
Molencatenlaan

Herinrichting deels
afgrond: trottoirs,
verlichting, voetpad
langs beek,
parkeerhavens.

11 Gebouw Coda

Leegstand sinds vertrek
bibliotheek, verkoop
verloopt moeilijk. Wens
om met invulling pand
een impuls te geven aan
diversiteit centrum.

 Interesse door
verschillende
partijen, waaronder
huisartspraktijk.
 Tot dusver geen
definitieve koper of
oplossin.g

 Doorgaan gemeente
en ontwikkelaars
aan te sporen tot
actie.
 Uitgangspunt blijft
gemeentelijk beleid
m.b.t.
instandhouding van
fijnmazige
winkelstructuur.
 Herinrichting
resterende
openbare ruimte en
AH-kruispunt.
 Toezien op
beschikbaar komen
toegezegde gelden.
 Ambitie om in 2016
af te ronden
Initiatieven volgen en
meenemen in
gedachten rond
invulling centrum.

12 april 2016, versie 1.0bk

26

Dorpsraad Ugchelen | Jaarverslag 2015
12 Ugchelen Buiten

Bouw 275 nieuwe
woningen op voormalig
TNO-terrein

13 Viaduct G.P.
Duringlaan

Opknappen viaduct
i.s.m. Rijkswaterstaat
(eigenaar viaduct) en
gemeente (eigenaar
weg)

14 Verbreeding A1
vanaf
Apeldoorn-Zuid
tot aan brug
Deventer

Toename verkeer en
daarmee geluidshinder
zal invloed hebben op
aangrenzende woonwijk
Ugchelen

 Dorpsraad heeft
input mogen leveren
voor ontwikkeling
(formeel wijkraad
Zuid).
 Plan in januari 2016
vastgesteld door
Gemeenteraad.
 Doel om ingang naar
Ugchelen
aantrekkelijker en
sociaal veiliger te
maken.
 N.a.v. prijsvraag
realiseerbaar
ontwerp kiezen.
 Gesprekken met
Rijkswaterstaat en
gemeente omtrent
financiering en
verantwoordelijkhei
d.
 Door Rijkswaterstaat
eerste metingen
verricht om impact
te kunnen bepalen.
 Contacten met
Rijkswaterstaat
lopen.
 De Dorpsraad trekt
in deze samen op
met de gemeente.

Activiteiten volgen

In overleg met
Rijkswaterstaat en
gemeente voorstel
concretiseren en
uitvoeren

Gesprekken
voortzetten t.a.v.
verwachte impact en
te nemen maatregelen
door Rijkswaterstaat.
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