Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging
Dorpsraad Ugchelen op dinsdag 21 april 2015 om 19.30 u in het dorpshuis
“Ugchelens Belang”

1. Opening
De voorzitter Harry Vos opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
De voorzitter is verheugd dat Saskia van Klaarbergen, stadsdeelmanager er vanavond bij is.
Stadsdeelbeheerder Wim Mulder is er niet.
Terugkijken op 2014 geeft de voorzitter aan dat het een goed jaar is geweest voor de Dorpsraad,
hij noemt o.a. de organisatie van de schoonmaakakties in Ugchelen. De Dorpsraad heeft de
komende jaren de ambitie om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten bij het werk van
de Dorpsraad, dit omdat de inzet van de Dorpsraad soms niet even duidelijk is. Om dit te doen,
wil de Dorpsraad trachten om haar ledenaantal te vergroten. Ook wil men het verschil tussen
Ugchels Belang en de Dorpsraad toelichten.
De communicatie is iets wat de Dorpsraad in 2014 heeft opgepakt. Een ander thema wat de
Dorpsraad benoemd heeft, is het onderwerp Zorg. Dit komt tot uiting in de presentatie over het
Noaberschap, dit zal na de pauze nader worden toegelicht.
2. Mededelingen
Met kennisgeving is afwezig Melcher Zeilstra. Ook Wim Welling, lid van de kascommissie en Bert
Veeneman, betrokken bij de vaststelling van de jaarcijfers, zijn niet aanwezig.
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 08-04-2014
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring Jaarverslag 2014 inclusief het financiële jaarverslag
De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2014.
Er is besloten om de commissie Groen, Water en Speelvelden op te splitsen. De commissie
Groen is nu een aparte commissie met als commissielid Johan van Belogne. Er wordt besloten
om dit formeel vast te leggen.
De voorzitter geeft aan dat het maar niet lukt om de vacatures in de commissie
Buurtvertegenwoordigers in te vullen. Hij roept de aanwezigen op om zich aan te melden als zij
interesse hebben.
De arseen problematiek zoals benoemd in de tekst bij de commissie Milieu zal worden besproken
tijdens een bijeenkomst die de Dorpsraad heeft met wethouder Kruithof eind april.
Het Dorpsmeldpunt is een fenomeen dat de Dorpsraad graag in stand wil houden. Dit wordt op
dinsdagavond gecombineerd met het spreekuur van de politie in UB.
De penningmeester André van den Heuvel geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. De
jaarstukken heeft hij samen met Bert Veeneman opgesteld. De penningmeester geeft hierna het
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woord aan Bert Horst, voorzitter van de kascommissie. Hij doet verslag van de bevindingen van
kascommissie 2014. Er zijn geen onregelmatigheden waargenomen. De kascommissie stelt dan
ook voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële en daarbij behorende administratieve beleid voor het jaar 2014.
De vergadering neemt het voorstel aan en keurt tevens het jaarverslag 2014 en het financiële
jaarverslag 2014 goed.
5. Benoeming kascommissie 2015
Ben Horst is aftredend, Wim Welling en Robert Hoekstra blijven nog een jaar. Piet Verhegging
meldt zich als reservelid.
6. Benoeming bestuursleden / informatie over verwachte vacatures in het bestuur
Arie van Diemen en Harry Vos zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar,
Arie slechts voor één jaar. Wilma Pothoven legt haar functie na 10 jaar neer. Jan Roders treedt
ook af. Het bestuur stelt voor om Harry en Arie te herbenoemen en Peter Mooij, Wineke Blom en
Leo Mooijman te benoemen tot bestuurslid. Op het rooster van aftreden neemt Peter de plaats
van Jan in en Leo de plaats van Wilma. Leo wordt secretaris voor 2 jaar benoemd, Peter gaat
zich specifiek bezig houden met communicatie, Peter wordt voor 1 jaar benoemd en Wineke met
de onderwerpen rondom zorg, zij is een nieuw bestuurslid voor 3 jaar.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld, statutair zijn deze mensen benoemd en herbenoemd.
Er is applaus van de aanwezigen. De voorzitter is blij met de aanmelding van de nieuwe leden.
Voor de vertrekkende bestuursleden zijn er bloemen en een cadeau. Namens de gemeente
Apeldoorn bedankt Saskia van Klaarbergen de aftredende bestuursleden voor hun inzet.
7. Rondvraag
Herman Geurts: de commissie Water en de stichting Vrienden van de Hamermolen organiseren
samen een schoonmaakactie van de beken en sprengen. Hij stelt voor om de lunch door de
Dorpsraad te organiseren. De voorzitter zegt dit toe.
Johan van Belogne: het bosje van Norel is in Ugchelen een aandachtspunt. Hij informeert naar
de status. De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad akkoord is gegaan met het plan van aanpak
van de gemeente. Er is nog overleg met bewoners. Hopelijk is er eind 2015 een concreet
resultaat.
Gert Woutersen: de voortgang kan op de website van de dorpsraad worden gepubliceerd. Peter
Mooij, bestuurslid communicatie, geeft aan dat er geen rubriek is die gaat over de
eendrachtspreng, maar hij vindt dit een goed idee.
Herman Geurts: Coby Kuiper houdt zich bezig met de naamgeving. Na 1 mei zal de commissie
Water hierover besluiten. Er is een commissie naamgeving bij de gemeente.
Harry Vos: het beeldje van Goos komt zeer waarschijnlijk terug in het centrum van Ugchelen. Er
is reeds contact opgenomen met de kunstenaar.
Coby Kuiper: er is veel groen weg gekapt uit Ugchelen. Ze oppert het idee om het bosje van
Norel ter compensatie weer te vullen met nieuwe aanplant.
Ben Horst: tegenover de brandweerkazerne ligt een braakliggend terreintje. De voorzitter geeft
aan dat er al contact is opgenomen met de eigenaar, maar er is nog geen idee over invulling
hiervan.
8. Pauze tot 20.45 uur
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9. Noaberschap nieuwe stijl
Wineke Blom informeert de aanwezigen over de mogelijkheden van Samen Sterk, Noaberschap.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.30 uur.
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