JAARVERSLAG DORPSRAAD UGCHELEN, 2000

VOORWOORD
Het eerste jaar van deze nieuwe eeuw is voor onze vereniging er een geweest van bestuurlijke veranderingen. Vanwege gezondheidsproblemen heeft Joop Boelee vroegtijdig zijn functie als voorzitter neer
moeten leggen. Dat was een gevoelige aderlating voor ons als dorpsraad. Hij heeft in de korte periode
dat hij aan het "bewind" was, enorm veel werk verzet. Het was bijna een dagtaak. De vereniging is
door hem op de rails gezet. Bovendien wist hij anderen enthousiast te maken, om zich ook in te zetten
voor een nog beter leefklimaat voor het dorp Ugchelen. Ook onze penningmeester, de heer Piet van
den Broek, vond de tijd aangebroken om na een lange periode het houtje door te moeten geven aan
anderen. Een bijzonder woord van dank aan beiden is hier dan ook zeker op zijn plaats.
Helaas werd hun afscheid in de ledenvergadering enigszins ontsierd door aantijgingen, terecht of onterecht, door woordvoerders van de vereniging omwonenden Lukasziekenhuis. Zij voelden zich niet of
niet voldoende gesteund door de dorpsraad, in hun streven de leefomgeving te waarborgen in het kader
van de toekomstige uitbreiding van het Gezondheidspark. Wij zijn gelukkig weer in een constructief
gesprek met elkaar en de scherpe kantjes zijn er af.
Overeind moet blijven dat de dorpsraad er primair is om de belangen van de inwoners naar beste
vermogen te behartigen. Vooral onze adviezen, gevraagd of ongevraagd, richting gemeente en overige
overheden zullen eerst dan worden gegeven, nadat uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden. Wij weten ons daarbij gesteund door de buurtvertegenwoordig(st)ers, die ons met raad en
daad bijstaan.
Terugkijkend was het best een goed jaar voor onze vereniging, waarbij veel tot stand is gebracht.
Misschien niet zulke grootse dingen, maar in detail toch oh zo belangrijk voor de straat of de buurt
waarin U woont. De weg is soms wel erg lang die wij met z’n allen te gaan hebben. Dus hetgeen in
2000 in gang is gezet, zal pas dit jaar tot uitvoering komen, of soms nog in een later stadium i.v.m. de
vele procedures die gevolgd moeten worden. Wij leven nu eenmaal met z’n allen in een overleg- en
vergadercultuur, hetgeen wel eens tegen het karakter van sommige mensen indruist, ook tegen de
mijne.
Maar daadkracht is niet vreemd binnen ons bestuur, en daar voel ik mij zeer happy bij. Laten wij als
bestuursleden nog een lange periode bijeen blijven, dan kunnen wij nog veel tot stand brengen in het
belang van onze vereniging, maar vooral voor vergroting van de leefbaarheid in Ugchelen.
Goed gedaan is wel gedaan.
Wim de Haas, voorzitter.
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BESTUUR

In 2000 namen voorzitter Joop Boelee en penningmeester Piet van den Broek afscheid en is Louis
Bouwmeester tot het bestuur toegetreden. Het bestuur bestaat uit de volgende 8 personen, met tussen
haakjes aangegeven welke functies ze vervullen en/of welke onderwerpen ze behartigen:
1. Wim de Haas (voorzitter, algemene zaken, wegen en rioleringen, verkeersveiligheid,
ruimtelijke ordening)
2. Piet van den Brink (penningmeester, verlichting)
3. Leo Hendriksen (secretaris, ledenadministratie, ruimtelijke ordening)
4. Louis Bouwmeester (monumenten, milieu, verlichting, kunst)
5. Aaldert Kerssen (dorpsmeldpunt, verkeersveiligheid, groen, natuur en landschap,
ruimtelijke ordening)
6. Karin Logtenberg (dorpsmeldpunt, beheercommissie ijsbaan, coördinatie buurtvertegenwoordigers,
jeugd/ouderen-belang)
7. Helga Roelofs (speelvelden, public relations, jeugd/ouderen-belang)
8. Marjo van der Vegte (speelvelden, public relations, jeugd/ouderen-belang)
Birgitte van den Broek fungeert als notuliste.

2.

BUURTVERTEGENWOORDIG(ST)ERS

Om de belangen van buurten nog beter te kunnen behartigen is de dorpsraad in 2000 gestart met het
aanstellen van buurtvertegenwoordig(st)ers. De verwachting was dat enerzijds elke buurtvertegenwoordig(st)er zijn of haar buurt goed kent en derhalve ook de eventuele problemen en wensen die er in
de betreffende buurt zijn en anderzijds dat mensen uit een buurt sneller een buurtvertegenwoordig(st)er
zullen aanspreken dan iemand van de dorpsraad. De eerste bevindingen bevestigen deze verwachtingen.
De volgende buurtvertegenwoordig(st)ers zijn in de bijbehorende straten actief:
Bea Termaat, Vanenburg 18, telnr. 5335434.
Bonenburg, Batenburg, Kinkelenburg, Wijenburg, De Cloese, Essenburg, Slangenburg, Doornenburg,
Hoenderloseweg en Vanenburg.
Ingrid Woutersen, Hulkenstein 20, telnr. 5336440.
Angerenstein, Onstein, J.v. Houtumlaan, Salentein, Bogaardslaan, Richtersweg, Puttenstein, Hulkenstein, Loevestein, Rhienderstein, Karhulstraat, en Voorhoevestraat.
Floortje v.d. Heijden, Marten Orgeslaan 30, telnr. 5422814.
Bouwhofweg, De Wierse, Klein Hattem, Markendoel, Middachten, Bazemolenweg, De Bramel, Derk
Kamphuisweg, Marten Orgeslaan, De Parkelaar, Methusalemlaan, Nijenbeek, Ugchelseweg tussen
Molencatenlaan en Laan van Westenenk.
Esther Haveman, Doddendaal 70, telnr. 5335148.
Zr. Meyboomlaan, A. Reynvaanlaan, A. Schweitzerlaan, Grunsvoort , Vosbergen, Harsselo, Klingelbeek, Molecatenlaan, Doddendaal, Hoekelum en Kruisvoorde.
Theo Michorius, Keienbergweg 38, telnr. 5332324.
Casimirlaan, Otterloseweg, v. Golsteinlaan, Engelanderholt, Keienbergweg, Prinsenberg en Wezenweg.
Arjan van’ t Zelfde, Schoolbeek 15, telnr. 5428117.
E. Roelofsenlaan, Schoolbeek, Zr. Klijnstralaan, Dr. Piekemalaan, Ugchelsegrensweg, Ugchelseweg
tussen G.P. Duuringlaan en Molecatenlaan.
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De dorpsraad zoekt nog een buurtvertegenwoordig(st)er voor de volgende twee gebieden:
1. Tonissenlaan, M. Aertslaan, Winnemolenlaan, Koudhoornlaan, en G.P. Duuringlaan.
2. Altena, Steenbeek, Hoog Buurloseweg, Veldekster, Kleine Veldekster, Brouwersmolenweg, Mettaweg en Van Heeckerensweg.
Het geheel wordt gecoördineerd door Karin Logtenberg, E. Roelofsenlaan 18, telnr. 5340517.

3.

DORPSMELDPUNT

Het dorpsmeldpunt (DMP), gezeteld in het gebouw van "Ugchelens Belang" aan de Bogaardslaan 81
(Tel. 055-5419808), was op woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend en was bezet door
minimaal 1 persoon van de dorpsraad. De buurtagent Bert Buitenhuis was indien mogelijk ook aanwezig. In 2000 zijn 44 zittingen gehouden, waarbij 62 meldingen zijn binnengekomen via inloop of per
telefoon; dit is gemiddeld 1,4 meldingen per zitting. Het aantal bezoeken aan de buurtagent is niet
bijgehouden, maar gebleken is dat zijn aanwezigheid van belang is.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de soort en het aantal meldingen, die in 2000 bij het DMP zijn
binnengekomen en het aantal dat inmiddels is afgehandeld.
Tabel 1
Onderwerp

Overzicht binnengekomen meldingen bij dorpsmeldpunt in 2000
Aantal
Aantal
Nog in behandeling/
Binnengekomen Afgehandeld wacht op uitvoering
Groen, natuur en landschap
15
14
1
Verkeer
16
12
4
Openbare werken
17
17
Verlichting
3
3
Vandalisme
3
3
Overige*
8
8
Totaal
62
57
5

Meldingen van klachten via de “buitenlijn” bedroeg 105, gemiddeld 3,6 meldingen per week. In tabel 2
is hiervan een overzicht gegeven.
Tabel 2
gebied
Onderwerp
Tegels
Afval
Inritten/goten
Groen
Overige
Totaal

Overzicht binnengekomen meldingen via buitenlijn in 2000, uitgesplitst per
Denneheuvel
3
1
-

De Bouwhof
13
8
2

Centrum
23
17
5

Brouwersmolen
6
3
-

4

11
34

8
53

4
1
14
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VERGADERINGEN

Het bestuur van de dorpsraad kwam in 2000 in een tiental vergaderingen bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd een groot aantal onderwerpen besproken en in behandeling genomen (zie punten 3 en
7).
Op 13 april is de ledenvergadering gehouden, waarbij ook wijkwethouder Bolhuis aanwezig was. Het
was een nogal bewogen vergadering, met name vanwege alle commotie inzake de ontwikkelingen
rondom het toekomstige Gezondheidspark op de locatie van het Lukasziekenhuis.
Tijdens deze vergadering zijn voorzitter Joop Boelee en penningmeester Piet van den Broek volgens
plan afgetreden.
Op 13 november is er een openbare vergadering gehouden met als onderwerp de Zuidwest-poort.
Door de gemeente zijn eerst de plannen toegelicht, waarna er een mogelijkheid was om vragen te
stellen.

5.

WIJKWETHOUDER EN WIJKCOORDINATOR

In het afgelopen jaar heeft de heer Bolhuis in de hoedanigheid van wijkwethouder de ledenvergadering
op 13 april bijgewoond.
Met de wijkcoördinator Henny Jansen bestond een veelvuldig en diepgaand contact. Waar nodig
bracht hij advies uit en legde hij contacten met ambtenaren van de gemeente. In het algemeen was hij
aanwezig bij de vergaderingen van de Dorpsraad. Het instituut wijkcoördinator wordt zeer op prijs
gesteld, de samenwerking met deze functionaris laat niets te wensen over.

6.

BEWONERSAVONDEN

Om als dorpsraad een goed standpunt in te kunnen nemen t.a.v. bepaalde ontwikkelingen in een buurt
is het belangrijk de betreffende bewoners erbij te betrekken. Een middel hiertoe is het houden van een
bewonersavond, waarbij enerzijds de bewoners worden ingelicht en anderzijds de mening van de aanwezigen in de besluitvorming kan worden meegenomen. Zo zijn er het afgelopen jaar bewonersavonden geweest over:
1. De plaatsing van De Blikopener.
2. De bouwplannen bij hotel Prinsen.
3. De bouwplannen op de locatie hoek Markendoel/Molecatenlaan
4. Het opknappen van de buurt Schoolbeek en Evert Roelofsenlaan.
Gebleken is dat deze avonden plezierig verlopen en resulteren in een groot draagvlak bij de betrokkenen. Derhalve zullen dergelijke avonden frequenter worden gehouden.

7.

ACTIVITEITEN

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en activiteiten, die vanaf begin 2000 op
de zogenaamde DR-aktielijst staan of hebben gestaan.
Overzicht belangrijkste activiteiten sinds begin 2000
Cursief gedrukt betekent in de loop van 2000 afgerond.
Algemene zaken (AZ)
1. Uitbreiding Lukas Ziekenhuis: masterplan wordt op onderdelen uitgewerkt.
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2.
3.

Verplaatsing C1000: bestemmingsplan door inbreng van DR aangepast.
Jeugd-dorpsraad

Dorpsveiligheid, incl. verlichting
1. Verlichting fietspad Markendoel – Bazemolenweg: afgewezen
2. Batenburg: uitgevoerd
3. Pad Bouwhof-Eloy: verlichting kleuteringang De Bouwhof
Groen, natuur en landschap (GNL)
1. Containerhek Karhulstraat
2. Groenvoorziening De Kei
3. Gaten dichten grasveld Randerode
4. Plantsoen N.H. Kerk veranderen
Openbare werken (OW)
1. Informatiebord Ugchelseweg: aangepast
2. Objectbewijzering: voorlopig lage prioriteit
3. Plaatsing kunstwerken: blikopener geplaatst
4. Vuilnisbak ‘hangplek’ jongeren: geplaatst
Public relations (PR)
1. DR op internet: samen met gemeente
Speelvelden & toestellen (SV&T)
1. Skate-baan
2. Nijenbeek
3. Vosbergen
4. Zr. Klijnstralaan
5. Middachten/De Wierse/M. Orgeslaan
6. Batenburg
7. Doddendaal/Hoekelum/Harsselo
Verkeer en veiligheid (V&V)
1. Kruising Hoenderloseweg/Brouwersmolenweg: is aangepast
2. Geluidsoverlast A1
3. Informatiebord Ugchelseweg: is aangepast
4. Oversteek fietspad Bazemolenweg: uitgevoerd
5. Fietssluis Karhulstraat: blijkt geen probleem
6. Parkeerverbod Bogaardslaan: wordt uitgevoerd samen met bouw C1000
7. Parkeerhavens E. Roelofsenlaan: worden aangelegd
8. Oversteek Randerode: uitvoering afhankelijk van het weer
9. Parkeren Vanenburg: zal worden uitgevoerd
10. Klingelbeek: snelheidsbeperking: drempels worden verhoogd
11. Gele streep De Steenbeek: afgewezen

5
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REKENING 2000

A
1
2
3
4
5
B

6

Omschrijving in jaarrekening
Bestuurskosten:
Vergaderkosten
Administratiekosten
Telefoon/fax
Diverse organisatie kosten
Kamer van Koophandel

Huisvestingskosten:
1 Huur
2 Diversen

C
1
2
3
4
5
6

Activiteitenkosten
Projectkosten
Overige activiteiten
Wijkkrant/drukwerk/porto e.d.
Huis -aan-Huis
Bewonersbrieven/-avonden
Onvoorziene kosten
Totaal

Werkelijk 1999

Begroting 2000

2.860,00
199,26
610,03
2.365,03

Rekening 2000

6.034,32

1.940,00
5.000,00
1.100,00
2.300,00
100,00
10.440,00

1.798,25
1.419,79
940.96
662,56
59,83
4.881,39

2.706,00
67,50
2.773,50

3.000,00
3.000,00
6.000,00

5.301,50
0,-5.301,50

6.795,50

2.900,00
500,00
4.620,00
580,00
2.800,00
2.000,00
13.400,00
29.840,00

3.008,55
248,60
1.967,20
360,-385,-551,75
6.521,10
16.703,99

4.381,08
571,63
512,25
12.260,46
21.068,28

Een commissie bestaande uit de heren J. Boelee en R. Brouwer, leden van de vereniging,
heeft de financiële administratie gecontroleerd.
Bijzonderheden zijn niet geconstateerd en derhalve stelt de commissie aan de ledenvergadering voor de
penningmeester te dechargeren. Dit is tijdens de ledenvergadering op 24 april gebeurd.

Toelichting en verantwoording financiën dorpsraad over 2000.
Begroting.
De door de dorpsraad vastgestelde begroting wees een totaal bedrag aan uitgaven aan van f. 29.840,-Subsidie.
De door de gemeente voorlopig vastgestelde en inmiddels uitbetaalde subsidie bedroeg f. 29.202,41.
Het verschil tussen beide bedragen, ad f. 637,59 is te verwaarlozen. Het is een gevolg van het door de
gemeente tot het met het jaar 2000 gehanteerde subsidiesysteem.
M.i.v. 2001 is een gewijzigd subsidiesysteem van toepassing. De subsidie wordt als volgt berekend:
1. Voor bestuurskosten f.5000,--.
2. Een afhankelijk van het totale subsidiebedrag, berekend bedrag per inwoner, voor de eigen activiteiten van de dorpsraad.
Onder eigen activiteiten worden verstaan alle, in het beleid van de gemeente passende activiteiten,
voor zover niet vallende onder c.
3. De kosten voor de dorpsraad van zgn. interactieve beleidsprocessen.
Hieronder wordt verstaan de processen (c.q. procedures) van en in gang gezet door de gemeente
waaraan de dorpsraad medewerking verleent.
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Uitgaven.
Het nieuwe subsidiesysteem betekent dus, dat vanaf 2001, de bestuurs-, administratie-, vergader- en
telefoonkosten, voor zover betrekking hebbende op de hiervoor onder d. en c vermelde activiteiten,
moeten worden toegerekend aan die activiteiten. Voor 2000 is dat nog niet het geval.
Voor zover de uitgaven over 2000 betreft, geeft vergelijking met de begrotingscijfers een sterk vertekend beeld. De begrote uitgaven waren gebaseerd op een gematigde groei van de uitgevoerde c.q. uit
te voeren taken en de daarmede gepaard gaande toename van de (indirecte) kosten. Dat is er nog niet
uitgekomen.
Globaal zijn de lagere uitgaven een gevolg van:
? het nog niet realiseren van eigen huisvesting
? het in verband daarmede (nog) niet aankopen van een computer
? het eerst in 2001 invoeren van een (onkosten) vergoedingsregeling.
? lagere kosten van publicaties in “De Bron”
? lagere kosten bewonersbrieven en avonden
? lagere uitgaven”onvoorzien”
? lagere uitgaven totaal
hogere kosten van huur c.s.

9.

f. 3.000,-f. 3.500,-f. 2.000,-f. 2.000,-f. 2.000,-f. 1.500,-- ++
f.14.000,--

f. 2.000,-- -totaal f.12.000,--

BEGROTING 2001

De door de dorpsraad vastgestelde begroting, die bij de gemeente is ingediend, ziet er als volgt uit:
A. Bestuurs- en secretariaatskosten.
B. Activiteitenprogramma
Bewonersavonden en -brieven
Projecten:
Dorpsmeldpunt
Promotie Ugchelen
Bosplantsoen
Jeugdvoorzieningen
Speelvoorzieningen

f. 5.125,-f. 3.600,--

subtotaal

f. 5.075,-f. 3.200,-f. 1.700,-f. 2.610,-f.
375,-f . 21.460,--

C. Interactieve beleidsprocessen
Gezondheidspark
Ontwerp Zuid-Westpoort
Herstructurering dorpscentrum
Ontwikkeling openbaar vervoer
Inspraak algemeen
subtotaal
Totaal

f. 1.600,-f. 2.900,-f. 1.800,-f.
600,-f. 3.250,-f. 10.150,-f. 36.735,--

De fysieke kosten van voorzieningen b.v. voor aanschaf en plaatsing van een wip of een schommel,
worden door de gemeente betaald. De wijkcoördinator treedt op als budgethouder. De voor 2000
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geldende budgets werden verdeeld tussen de wijkraad zuid en de dorpsraad Ugchelen, volgens een
wederzijds overeengekomen verdeelsleutel.
De begroting betreft alleen posten voor de dorpsraad zelf, zoals huisvestingskosten, telefoonkosten,
onkosten vergoedingen, drukkosten, advertentiekosten, bezorgkosten e.d.
In incidentele gevallen betreft het ook uitgaven voor promotie, zoals een bijdrage in de kosten van een
historische kalender, voor een festiviteit, zoals een (club) jubileum of een kampioenschap, of in de vorm
van een bijdrage in verplaatsing of de aanloopkosten van een voorziening.
Met ingang van 2001 is een gewijzigd gemeentelijk subsidiesysteem van toepassing, waarbij de subsidie
als volgt wordt berekend:
a. f. 5000,-- voor bestuurskosten.
b. Een afhankelijk van het totale subsidiebedrag, berekend bedrag per inwoner, voor de "eigen" activiteiten van de dorpsraad. Onder eigen activiteiten worden verstaan alle, in het beleid van de gemeente passende activiteiten, voor zover niet vallende onder c.
c. De kosten, voor de dorpsraad, van de zgn. interactieve beleidsprocessen.
Onder "interactieve" beleidsprocessen wordt, voor zover valt na te gaan, verstaan de processen
(c.q. procedures) van en in ganggezet door de gemeente waaraan de dorpsraad medewerking verleent.

