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Voorwoord
Voor de één is verandering een zegen, voor de ander is het een tegenvaller van jewelste.
Wanneer je lange tijd in dezelfde omgeving vertoeft, dan wil je wel eens wat anders zien. Je
bent even uitgekeken op alles en je ziet het moois echt niet meer. Je maakt plannen om weg te
gaan, op vakantie bij voorbeeld. Even wat anders zien en beleven. En als dan de
weersomstandigheden dan ook nog meewerken, dan is het genieten geblazen. Maar wat
schetst mijn verbazing bij terugkomst in de vertrouwde omgeving, dat je altijd weer roept:
Wat doen we toch om weg te gaan en dan ook nog zover. Het is hier in Ugchelen toch
schitterend.
Vooral de vele huis en tuin programma’s op t.v. doen je meer dan eens besluiten om je
woonstek te veranderen naar de nieuwe trend, omdat je het al langer zat bent tegen dat behang
aan te kijken en een houten vloer toch warmer aanvoelt dan die hardgebakken tegels, hoe
mooi ook.
En die struik in de tuin is ook niet meer wat hij vroeger was.
Veranderingen in je werkomgeving brengen vaak grote spanningen met zich mee. In deze
zogenaamde reorganisaties vallen meestal slachtoffers, raken mensen gestrest, voelen zich
niet meer veilig en vluchten weg. Men heeft geen vertrouwen meer in de toekomst.
Ook Ugchelen is aan veranderingen toe, niet zo rigoureus , maar toch. Zo langzamerhand
wordt het zichtbaar. Oude wasserij locaties krijgen een woonbestemming en ook het
winkelcentrum ondergaat een metamorfose. Om hierin de juiste keuzes te maken is er veel
overleg nodig met alle betrokkenen. Dat de verandering in ieder geval een toegevoegde
waarde mag hebben en niet dat we later tot de conclusie moeten komen, dat we het beter
hadden kunnen laten zoals het was.
Deze zorg willen wij als dorpsraad zoveel mogelijk delen met ieder van U en vooral met de
direct betrokkenen. Samen kunnen wij trachten het optimale te bereiken uit al die
veranderingen. Een ding moge duidelijk zijn, Ugchelen gaat veranderen, maar het dorpse
karakter zal overeind blijven. De zekerheid van het “Dorp, in de stad” moet ten allen tijden
gewaarborgd blijven. Eerst dan kunnen alle veranderingen een zegen voor ons zijn en hoeven
wij ons geen zorgen te maken voor de toekomst.

Wim de Haas, voorzitter
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Inleiding
Mochten wij de gedachten hebben ge had dat er een rustig verenigingsjaar aan ons voorbij zou
komen, dan is dat heel anders uitgepakt. Wij vielen van de ene bijeenkomst in de andere en de
evenementen stroomden als een kolkende beek door Ugchelen, waarbij groots werd ingezet,
met als grote bijzonderheid het straattheater aan de Ugchelseweg.
Wij maakten kennis met de nieuwe gebiedswethouder, dhr. M. Boddeke. Samen met
Ugchelen Plaza hebben wij hem uitgebreid onze plannen voorgelegd om tot een verdere
opwaardering van het winkelcentrum te komen en dan met name het gedeelte van de
Molecatenlaan. En er zal ook verder gekeken worden naar het Ugchelen van de toekomst; hoe
oude wasserij locaties en overige vrije percelen in ruimtelijk opzicht, een juiste invulling
moeten krijgen. Ook maakten wij kennis met een nieuwe stadsdeelmanager, namelijk Steven
Gerritsen, die zich vanaf mei al tot een goede gesprekspartner heeft gemanifesteerd en bereid
bleek ons grondig te ondersteunen in onze zoektocht binnen het gemeentelijke ambtenaren
apparaat.
Verscheidene malen heeft er vooroverleg plaatsgevonden over het nieuwe bestemmingsplan
van Ugchelen en tevens over de nieuwe bestemming van de oude wasserij locatie Hokatex.
Hierbij zijn wij goed ondersteund door enkele burgers uit onze gemeenschap die de kennis
bezitten vanuit de historie van Ugchelen en aldus een belangrijke stem hadden in de
totstandkoming van de plannen. Vooral hun inzet voor behoud en herbeleving van de beken
en sprengen verdient alle lof.
Ondanks het feit dat wij op de hoogte zijn van verschillende bodemverontreinigingen als
gevolg van vuilstortingen in oude zandgaten en op plaatsen van industriële activiteiten, toch
kwamen de meldingen van nog meer vervuilingen als een volkomen verrassing over ons heen.
Vooral de ongenuanceerde publicatie in de pers, zonder enige vorm van vooroverleg, heeft
veel onrust veroorzaakt bij de omwonenden van Methuselemlaan 59.
Wij mochten als vereniging Dorpsraad Ugchelen ons 30 jarig bestaan vieren. Op 31 augustus
werd op een geanimeerde receptie even stil gestaan bij het wel en wee van onze vereniging.
De vele aanwezigen en de hartelijke begroetingen en vooral de oprechte waarderingen voor
ons werk, hebben ons gesterkt om op de ingeslagen weg door te gaan.
Met dank aan al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag, bevelen wij u
dit verslag van harte aan en wensen u veel leesplezier toe.
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Wat kreeg onze aandacht
Winkelcentrum
Op 18 april werden de plannen voor een vernieuwd winkelcentrum gepresenteerd. De plannen
hadden alleen betrekking op de winkels aan de Ugchelseweg. De bezoekers vonden het
jammer dat de Molecatenlaan niet in het plan was meegenomen.
Op 14 november kwam de vervolg presentatie. Hierin kwamen wel de toekomstplannen voor
de Molencatenlaan ter sprake. Een klankbordgroep heeft mee gedacht met de materiaalkeuze
voor de Ugchelseweg. Als alles meezit wordt er in het voorjaar van 2007 begonnen met het
opknappen van de Ugchelseweg.
Ugchelen Dorp in de stad
Onder die naam was er een tentoonstelling in de CODA vestiging in het centrum van
Apeldoorn te bekijken. Veel inwoners van Ugchelen hebben er aan meegewerkt door stukken
beschikbaar te stellen voor de tentoonstelling. Er is een boek geschreven met dezelfde naam,
waar ook weer mensen uit Ugchelen aan hebben meegewerkt.
Er was een wandelroute door Ugchelen uitgezet met mooie informatieborden bij belangrijke
punten.. Er is ook een fietsroute Ugchelen uitgegeven.
Om het bezoek aan de tentoonstelling te vereenvoudigen heeft de dorpsraad bussen gehuurd
om bewoners van Ugchelen naar CODA te brenge n en op te halen. Hier is ruim gebruik van
gemaakt.
Regionale Gezondheid Centrum
De komst van het regionale gezondheidscentrum houdt Ugchelen al enige jaren bezig. De
parkeeroverlast, het bouwlawaai, de opgebroken wegen, alles kwam ter sprake in het reguliere
overleg dat de dorpsraad, samen met de Vereniging Omwonenden Lukasziekenhuis (VOL)
heeft met de leiding van het ziekenhuis samen met de gemeente. Dit jaar stond ook de groen
aanplant op de agenda. De bewoners met de tuinen grenzend aan de A. Schweitzerlaan zijn
betrokken bij deze plannen. De warme droge zomer werkte niet echt mee, zodat er in het
najaar het nodige vervangen moest worden.
Er is een bijeenkomst voor de omwonenden geweest waar openhartig over de angsten en
ideeën in de buurt kon worden gesproken.
De toenemende parkeerdruk blijft een belangrijk aandachtspunt voor de dorpsraad.
IJsbaan bij de Drie Laantjes
De dorpsraad heeft met Brandweer Ugchelen om de tafel gezeten over de ijsbaan die aan de
Ugchelse bevolking is geschonken bij het 100 jarig bestaan van de brandweer.
Het onderhoud drukte steeds zwaarder op de schouders van de brandweer. Er zijn nu
afspraken gemaakt over onderhoud en “winterklaar maken” van het terrein. De dorpsraad gaat
hier financieel aan bijdragen. Als eerste actie heeft de dorpsraad ervoor gezorgd dat er bankjes
zijn geplaatst rond de toekomstige ijsbaan. Jammer dat de winter 2006-2007 geen schaatsweer
heeft opgeleverd.
Voor 2007 staat de aanleg van een “Verlaat” op het programma. Hiermee kan de baan
eenvoudiger onder water worden gezet.
Caesarea
Op 13 september was er een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe plannen van Caesarea.
Het Centrum Wonen, Zorg en Welzijn Gelderland (Leger des Heils)gaat daar haar Gelders
hoofdkwartier vestigen en er komen appartementen voor mensen die nog begeleiding nodig
hebben. Men hoopt zomer 2007 alle plannen uitgevoerd te hebben.
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Vervuiling Methusalemlaan 59
Op 8 november heeft de provincie Gelderland samen met gemeente Apeldoorn een
informatieavond voor omwonenden georganiseerd over de vervuiling rond Methusalemlaan
59.
Er was veel onrust ontstaan door de berichten rond deze vervuiling in de media. Er werden die
avond vele vragen gesteld. Deze vragen zijn door de dorpsraad verzameld en op schrift
ingediend. De uitgebreide beantwoording is aan de omwonenden toegestuurd en was op de
website van de dorpsraad te bekijken.
De ingediende onderzoeksrapporten van Fa van Kampen gaven niet voldoende uitsluitsel.
Daarom heeft Fa van Kampen aanvullend onderzoeken laten uitvoeren maar tot op dit
moment heeft men de omvang van de vervuiling nog steeds niet kunnen vaststellen.
Op grond van de nu bekende meetresultaten en het onderzoek naar de luchtkwaliteit in de
kruipruimtes in woningen aan de M. Orgeslaan blijkt er geen enkel gevaar voor de
volksgezondheid. Ook vanuit het milieu gezien is er ook geen reden om snel actie te
ondernemen. De provincie verwacht dat het vervolgonderzoek en de besluitvorming voor de
zomer 2007 kan zijn afgerond.
Bestemmingsplan Ugchelen
Op 20 november organiseerde de gemeente een druk bezochte informatieavond over het
Voorontwerp bestemmingsplan Ugchelen en het nieuwe Welstandsbeleid Ugchelen. Dit
bestemmingsplan vervangt de bestemmingsplannen Ugchelen (uit 1980) en Ugchelen Zuid
(uit 1977). Tot 18 december kon iedereen mondeling of schriftelijk bezwaar maken.
De dorpsraad heeft aangedrongen op het verankeren van het dorpse en groene karakter van
Ugchelen. Het behoud van bestaande grindbermen maakt daar onderdeel van uit.
De dorpsraad heeft de plannen in de CODA vestiging in Ugchelen neer kunnen leggen zodat
deze eenvoudiger door de bewoners waren te bekijken.
In 2007 behandelt de gemeente deze inspraakreacties en wordt het Ontwerp bestemmingsplan
Ugchelen aangeboden. Het welstandsbeleid Ugchelen wordt na de inspraakperiode
vastgesteld door de gemeente.
Verkeer en verkeersveiligheid
Op de kruisingen van respectlieflijk Keienbergweg-Casimirlaan en EngelanderholtG.P.Duuringlaan zijn plateaus aangebracht. Hiermee wordt de veiligheid ter plekke verbeterd
en bovendien de snelheid van het autoverkeer ingeperkt. Het streven is nog steeds om te
komen tot een vrij- liggend fietspad langs het Engelanderholt richting Beekbergen.
In een groot gebied ten zuiden van de Ugchelseweg is de 30 km. zone ingevoerd. Het betreft
o.a. de Bogaardslaan en de Steinen- en Sokkenbuurt. Er zal de komende jaren gekeken
worden of heel Ugchelen een 30 km. zone moet worden. Er zijn op dit moment nog te veel
varianten op dit gebied, hetgeen de duidelijkheid niet bevorderd.
De toestroom van autoverkeer na ar het Lukasziekenhuis en de belastingdienst aan de
L.v.Westenenk-Arnhemseweg blijft een bron van zorg en zal ook de komende jaren onze
aandacht opeisen. Vooral de toename van parkeren in de wijk en dan met name in de
Kruisvoorde en de Richtersweg geeft nu reeds veel overlast. Op termijn zal men er
vergunningparkeren moeten invoeren.
In de Evert Roelofsenlaan en Schoolbeek is het plan van aanpak i.v.m. de parkeeroverlast
uitgevoerd.
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Dorpsprijs Ugchelen 2006
Het bestuur heeft het bepalen van de winnaar van de Dorpsprijs Ugchelen uitbesteed aan de
Commissie “Dorpsprijs Ugchelen”. Vanuit de bevolking worden er mensen voor deze prijs
voorgedragen en de commissie maakt een keuze aan de hand van opgestelde criteria.
Een zeer veraste Lex Sonneveld kreeg de replica van de papierschepper uitgereikt tijdens de
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in UB. Dit beeldje is het symbool van de Dorpsprijs.
Zijn inzet voor het Sokkenbuurt Mannenkoor en de onlangs opgerichte vrouwenkoor Knap
Eigen Wijs waren de aanleiding voor deze uitverkiezing.
Speelvelden
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de speeltoestellen op de speelveldjes.
De speeltoestellen worden twee maal per jaar bekeken op veiligheid. Kleine reparaties worden
direct uitgevoerd maar soms worden toestellen afgekeurd. Er is maar een klein budget
beschikbaar voor nieuwe speeltoestellen. De gemeente overlegt daarom altijd met de
dorpsraad over hoe dit geld het best gebruikt kan worden. Het speelveld aan de Bonenburg
was in 2005 al onderwerp van discussie in de buurt. Een kleine werkgroep was bezig om te
kijken naar mogelijke oplossingen. Hiervoor werd het budget speelvelden 2006 gereserveerd.
Andere aanvragen werden “in de wacht gezet”. Eind 2006 bleek er toch nog extra geld
beschikbaar zodat er ook voor de speelvelden Tonnissenlaan, Schoolbeek en Zr. Klijnstralaan
nieuwe toestellen konden worden aangeschaft. Deze toestellen worden in het voorjaar van
2007 geplaatst. Voor het speelveld aan de Jan van Houtumlaan was het plaatsen van palen
met draad en nieuwe aanplant voldoende om het “illegale” fietspad, dwars door het speelveld
op te heffen.
Stadsdeelaanpak
De Gemeente Apeldoorn heeft 2006 gebruikt om te bepalen hoe het beleid rond de aanpak
van de stadsdelen moet worden gedaan. De “proeftuinen” zijn in de diverse stadsdelen
uitgevoerd en de resultaten hebben geleid tot het vaststellen van het beleid. Vanaf 1 januari
2007 gaat het van kracht. Voor de dorpsraad betekende dit het volgen van diverse
voorlichtingsbijeenkomsten en politieke markten. In 2007 zal er een toekomstagenda en een
stadsdeelplan voor stadsdeel Zuid-West moeten worden opgesteld. Dorpsraad Ugchelen zal
dit samen met wijkraad Apeldoorn-Zuid onder leiding van de gemeente moeten uitvoeren.
Inbreng van de inwoners is daarbij een absolute noodzaak. Dit onderwerp zal daarom een
belangrijke thema voor 2007 worden.
Contact met de politiek
Met een nieuwe gemeenteraad en andere wethouders is het voor de dorpsraad van belang om
met deze mensen contact op te nemen. Michael Boddeke is de nieuwe stadsdeelwethouder
voor stadsdeel Zuid-West waar Ugchelen toe behoort. Hij is uitgenodigd voor een fietstocht
door Ugchelen. Naast leden van de dorpsraad was ook Ugchelens Belang en Ugchelen Plaza
uitgenodigd. De tocht ging langs de Veldekster, de Mettaweg, voetbalvereniging Albatross, de
Cloese, het Hokatexterrein, het winkelcentrum, gebouw Ugchelens Belang, de Bazemolenweg
en Methusalemlaan. Het was een geslaagde middag die, mede dankzij het schitterende weer,
de wethouder een goede indruk van Ugchelen heeft bezorgd.
Alle politieke partijen zijn door de dorpsraad uitgenodigd voor een gesprek over zaken die
voor Ugchelen van belang zijn. De grootschalig kap van het openbaar groen in de rest van
Apeldoorn was een aardige aanleiding om “Ugchelen, dorp in het groen” ter sprake te
brengen. Maar ook onze ideeën over het beleid rond het nieuwe stadsdeelaanpak wilde men
graag horen. Ook deze politici weten nu dat het dorpse karakter voor de inwoners van
Ugchelen erg belangrijk is en dat de slogan “Ugchelen, dorp in de stad” hier zeer leeft.
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Locatie Hokatex
De dorpsraad heeft mee kunnen praten over de plannen rond de oude Hokatex locatie. De
plaats van de beek was hierin belangrijk. Begin 2007 zijn de plannen aan alle inwoners van
Ugchelen voorgelegd. De grote opkomst geeft aan dat er belangstelling genoeg is voor dit
project dat in 2007 waarschijnlijk zal starten.
Informatievoorziening
De dorpsraad publiceert in de Bron. Hier is in 2006 ruim gebruik van gemaakt.
De website van de dorpsraad is geactualiseerd en ook daar wo rdt regelmatig informatie aan
toegevoegd. De gemeente Apeldoorn vraagt ons ook vaker om informatie, speciaal voor
Ugchelen, op de website te plaatsen.
Ook het e- mail verkeer is in 2006 toegenomen. Mensen sturen eenvoudiger een e-mail dan
een bezoek te brengen aan het dorpsmeldpunt.
Ondersteuning van activiteiten
De dorpsraad ondersteunt activiteiten die voor Ugchelen in het algemeen van belang zijn of
waar veel Ugchelenaren aan mee werken. De Straatspeeldag, de Wielerronde van Ugchelen,
aan Zingen voor een Kind en de Theaterstraat waren zulke activiteiten. Prins Carnaval kreeg
de sleutel overhandigd, het schoolvoetbaltoernooi en de informatiemarkt in de bibliotheek
kregen aandacht en de uitgave van de historische kalender werd mede mogelijk gemaakt.
De dorpsraad ondersteunde omwonenden van de Mettaweg in hun strijd tegen de afgifte van
een milieuvergunning voor het bedrijf aan Mettaweg 3.
Representatie
Leden van het bestuur waren aanwezig bij de jarige Soos 55+, de jubilerende Touwladder en
het afscheid van André van den Heuvel bij de Ugchelse brandweer. De kransleggingen bij de
Kei en op Heidehof werd bijgewoond evenals de speciale herdenking van de Royal Canadian
Legion. De afscheidsrecepties van de wethouders van Bekhoven Walma, Wortman en van der
Tas werden bezocht. Ook de eindejaarsborrel van Groen Links en het Stadsfeest konden op de
belangstelling van de dorpsraad rekenen.
Commissie “Water in Ugchelen”.
Water speelt een belangrijke rol in Ugchelen. Het water was lange tijd de economische motor
van het dorp, aanvankelijk voor de papier- en in latere jaren voor de wasserij-industrie.
Enerzijds door het winnen van energie en anderzijds vanwege de hoge kwaliteit van het water
benodigd voor het productieproces. De commissie Water in Ugchelen wil de historische rol
van water bestendigen in het moderne Ugchelen. Dit betekent dat er veel aandacht is voor
behoud en onderhoud van beken en sprengen, maar ook dat bij nieuwe ontwikkelingen er
aandacht is voor het water en de historische waarde van het water.
Zo was in 2006 de commissie betrokken bij de ontwikkeling van het Hokatex terrein, waarbij
de aandacht van de commissie vooral gericht is op de beekloop en de waterval als wezenlijke
onderdelen bij de inrichting van het terrein. Uitgangspunt daarbij is de oorspronkelijke
Winnemolen. In het plan voor de Hokatex locatie moet dit uitgangspunt op enigerlei wijze
herkenbaar zijn. Ook heeft de commissie zich in 2006 ingezet voor de behartiging van de
“waterbelangen” in het Veldeksterproject.
Ook bij de ontwikkeling van het Waterplan Apeldoorn, waarbij Ugchelen een belangrijke rol
speelt en de komende jaren nog meer betrokken zal worden, is een bijdrage geleverd.
In 2007 wil de commissie voortgaan met de promotie van de het water en betekenis daarvan
voor Ugchelen bij de ontwikkeling en inrichting van het dorp.
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Bestuur en algemene vergadering
De algemene vergadering op 18 april werd goed bezocht. De aansluitende presentatie van de
herinrichtingsplannen van het winkelcentrum heeft daar zeker aan bijgedragen.
Helga Roelofs en Karin Logtenberg hebben hun bestuursfunctie neergelegd.
Helga heeft vanaf 1998 deel uit gemaakt van de dorpsraad. Ze richtte zich vooral op de
speelvelden, het jeugd en ouderenwerk en had de public relations in haar takenpakket.
Karin Logtenberg kwam in 1999 en was de laatste jaren het gezicht van het dorpsmeldpunt.
Daar heeft ze vele inwoners te woord gestaan en acties in gang gezet om zaken geregeld te
krijgen. Karin was eveneens het aanspreekpunt voor de buurtvertegenwoordigers.
Henk Kruiswijk en Dorothy Mullen worden benoemd als nieuwe bestuursleden.
Henny Jansen is na bijna tien jaar gestopt als wijkmanager voor de wijk Zuid-West waar
Ugchelen onder valt. Hij was het eerste aanspreekpunt van de dorpsraad voor de
gemeentelijke organisatie. Hij is bij veel ontwikkelingen betrokken geweest. Hij is per 1 mei
opgevolgd door Steven Gerritsen.
Astrid van der Kleij nam afscheid als vaste notulist. Haar plaats werd overgenomen door
Mirjam de Vries.
De functie verdeling vanaf deze algemene vergadering is als volgt:
Wim de Haas: voorzitter, algemene zaken en veiligheid, mobiliteit, wegen en rioleringen,
ruimtelijke ontwikkeling
Bert Veeneman: penningmeester
Wilma Pothoven: secretaris, ledenadministratie, website, groen en speelvelden
Louis Bouwmeester: monumenten, kunst, cultuur, milieu, verlichting, lid commissie
Dorpsprijs Ugchelen
Johan van Veen: water, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, lid commissie Water in Ugchelen
Henk Kruiswijk: dorpsmeldpunt, contact met buurtvertegenwoordigers, welzijn, mobiliteit
Dorothy Mullen: welzijn, speelvelden en groen
Mirjam de Vries notuleert alle bestuursvergaderingen, ze is geen lid van het bestuur.
Het bestuur is tien maal bijeen geweest waarbij Steven Gerritsen (eerst Henny Jansen),
wijkmanager Zuid-West, en Rob van Schaik, wijkagent, veelal ook aanwezig waren.
De buurtvertegenwoordigers fungeren als “ogen en oren” voor het bestuur en zij geven hun
bevindingen door.
Het bestuur laat zich ondersteunen door de Commissie “Dorpsprijs Ugchelen”, die in 2006
onder leiding stond van Marius v.d. Bent en door de Commissie “Water in Ugchelen” onder
leiding van Wim Kers.
De voorzitter bezoekt de bijeenkomsten van het “voorzittersoverleg” van dorps- en wijkraden.
Deze bijeenkomsten worden door het merendeel van de bestaande dorps- en wijkraden
bezocht en men bespreekt er zaken die meerdere partijen raken.
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Buurtvertegenwoordiging
In 2006 zijn de Buurtvertegenwoordigers( BV-ers) 6x bij elkaar geweest om te vergaderen.
Tijdens deze bijeenkomsten heeft het accent gelegen op het uitwisselen van ervaringen uit
ieders buurt.
De uitbreiding van de communicatie met het bestuur, de communicatie onderling (per mail),
het afstemmen met elkaar van zakelijke, praktische problemen en het kunnen loslaten van
sociale, emotionele problematiek binnen ieders wijk, zijn onderwerpen die als een rode draad
door het afgelopen jaar zijn gelopen.
Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van ieders verwachtingen omtrent het BV-er zijn.
Daarom hebben de BV- ers een brainstormavond gehouden. Deze avond was niet alleen
bedoeld om elkaar beter te leren kennen maar ook om ieder voor zich duidelijk te krijgen
waarom je BV- er wilt zijn. Wat zijn ieders sterke en minder goede eigenschappen /
vaardigheden / eigenaardigheden / kwaliteiten.
We hebben een taakomschr ijving gemaakt, deze is door het bestuur goedgekeurd en zal als
leidraad dienen voor ieder van ons.
Bij activiteiten van de DR of acties waarbij de DR betrokken is, zijn de BV-ers vanaf dit jaar
herkenbaar aan een bodywarmer met het opschrift “buurtvertege nwoordiger”.
Ook in 2006 heeft er een gezamenlijke avond plaatsgevonden met de bestuursleden van de
DR. De inzetbaarheid en de communicatie worden op deze manier nog eens extra gevoed. De
communicatielijnen met het bestuur zijn korter en duidelijker.
Het overlijden van Theo Michorius, na een kort ziekbed, kwam als een schok. Theo heeft zijn
buurt vele jaren vertegenwoordigd. Er wordt nog gezocht naar een geschikte opvolger die als
buurtvertegenwoordiger Theo’s plaats gaat invullen.
Floortje van der Heijden fungeerde als voorzitter tijdens de vergaderingen en besprak en
regelde de zaken met Henk Kruiswijk, die vanuit het bestuur de contacten met de
buurtvertegenwoordigers in zijn portefeuille heeft.
Punten waar de buurtvertegenwoordigers in 2007 aan willen gaan werken zijn:
? Uitbreiden communicatie onderling (computer)
? Communicatie met het bestuur DR nog verder verbeteren.
? Grotere betrokkenheid bij gebeurtenissen in ieders wijk maar ook in breder verband
? Bekendheid/uitstraling verhogen naar de inwoners van Ugchelen.

Jaarverslag 2006 Dorpsraad Ugchelen

pagina 9- van 17

Buurtvertegenwoordigers Dorpsraad Ugchelen
Esther Haveman,Doddendaal 70, 7339 KD, t 533548,
lustigewitwe5@hotmail.com
Albert Schweitzerlaan Anna Reynvaanlaan, , Doddendaal, Grunsvoort, Harsselo, Hoekelum,
Klingelbeek, Kruisvoorde, Molencatenlaan, Vosbergen en Zuster Meyboomlaan
Ingrid Haaksma, Voorhoevestraat 6, 7339 AT, t 8444609,
i.haaksma@zonnet.nl
Angerenstein, Bogaardslaan, Hulkestein, Jan van Houtumlaan, Karhulstraat, Loevestein,
Onstein, Puttenstein, Rhienderstein, Richtersweg, Salentein en Voorhoevestraat
Floortje van der Heijden, Marten Orgeslaan 30, 7339 HS, t 5422814, floortje@tresling.nl
Bazemolenweg, Bouwhofweg, Den Bramel, De Parkelaar, Derk Kamphuisweg, De Wierse,
Klein Hattem, Markendoel, Marten Orgeslaan, Methusalemlaan, Middachten, Nijenbeek en
Ugchelseweg van Laan van Westenenk tot Molecatenlaan.
Harry Jansen,Vanenburg 10, 7339 DN, t 5333187,
hm.jansen@versatel.nl
Batenburg, Bonenburg, De Cloese, Doornenburg, Essenburg, Hoenderloseweg,
Kinkelenburg, Slangenburg, Vanenburg en Wyenburg
Henk Westhof, Winnemolenlaan 13, 7339 CE, t 5334109,
hj.westhof@planet.nl
G.P. Duuringlaan, Koudhoornlaan, Merrijken Aertslaan, Tonissenlaan en Winnemolenlaan
Kobus Rouwenhorst, Steenbeek 43, 7339 EW, t 5333955,
kobusr@hotmail.com
Altena, Brouwersmolenweg, Het Willemsbos, Hoog Buurloseweg, Kleine Veldekster,
Mettaweg, Steenbeek, Van Heeckerensweg en Veldekster
Hanneke van ’t Zelfde, Schoolbeek 15, 7339 DA, t 5428117, avantzelfde@solcon.nl
Dokter Piekemalaan, Evert Roelofsenlaan, Schoolbeek, Ugchelsegrensweg, Ugchelseweg van
Molencatenlaan tot G.P. Duuringlaan en Zuster Klijnstralaan
Vacature:
Casimirlaan, Engelanderholt, Keienbergweg, Otterloseweg, Prinsenberg, Van Golsteinlaan
en Wezenweg
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Dorpsmeldpunt
Het dorpsmeldpunt (DMP) wordt gehouden in het gebouw van Ugchelens Belang aan de
Bogaardslaan op woensdag van 10.30 uur tot 12.30 uur
U kunt er terecht voor informatie, klachten, vragen over uw woonomgeving.
Het DMP is ook telefonisch bereikbaar op nr 055-5419808. Buiten openingstijden is er een
antwoordapparaat. Over de daarop ingesproken berichten wordt contact opgenomen. met de
berichtgever tijdens het eerstvolgende DMP.
De wijkagent Rob van Schaik is, indien zijn werk het toestaat, ook aanwezig. (Zie ook het
verslag van de wijkagent).
In 2006 zijn 21 meldingen binnengekomen via inloop of per telefoon, 5 minder is dan in 2005.
De meldingen betroffen :
? groen
:7
? geluidsoverlast
:2
? honden
:1
? verkeer/parkeren
:6
? GSM/UMTS
:1
? Vandalisme
:1
? overig/algemeen
:3
De klachten, vragen en/of mededelingen zijn door het bestuur behandeld en waar mogelijk is het
een en ander tot een goede oplossing gebracht.
Henk Kruiswijk had de verantwoording voor het DMP in 2006.
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Verslag van de wijkagent
Rob van Schaik is regelmatig aanwezig op het Dorpsmeldpunt. Hij meldt het volgende:
In 2006 zijn er 327 incidenten geweest, die voornamelijk via het landelijk telefoonnummer 0900-8844
werden gemeld. Het aantal meldingen voor de wijkagent dat via het Dorpsmeldpunt (DMP)
binnenkwam daalde aanzie nlijk.
In totaal kwamen 28 mensen op het spreekuur van de wijkagent. Ook weten steeds meer inwoners de
wijkagent te vinden via zijn e-mail adres (rob.van.schaik@no-gelderland.politie.nl). Dertig meldingen
waren afkomstig van inwoners van Radio Kootwijk. Ten gevolge van twee grote branden in Radio
Kootwijk was er een forse toename van verkeersbewegingen en bleek er regelmatig sprake van
‘ramptoerisme’. In de tabel staan de incidenten die betrekking hebben op mijn gehele wijk (Ugchelen /
Radio Kootwijk e.o.).
Sinds 2005 is het mogelijk om aangifte via Internet te doen (www.politie.nl). Daarvan wordt steeds
vaker gebruik gemaakt. Desalniettemin komen de meeste meldingen van strafbare feiten via de
bovengenoemde kanalen (telefonisch of persoonlijk) binnen.

Tabel: totaal incidenten Ugchelen & Radio Kootwijk e.o.
Incidenten

aantal

Mishandeling & bedreiging
Vernielingen & vandalisme
Jeugdoverlast
Auto-inbraak
Woninginbraak
Diefstal fiets / bromfiets
Bedrijfsinbraken
Aanrijdingen
Afval & milieu
Conflictbemiddeling
Hulpverlening
Geluidsoverlast
Overige incidenten

15
64
35
51
8
17
16
34
22
16
22
15
12

In Ugchelen zelf werden vorig jaar relatief weinig auto’s opengebroken. Circa driekwart van het aantal
inbraken werd gepleegd op de parkeerplaats bij de Cantharel.
Het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door jeugd is vorig jaar verder gedaald. Waarschijnlijk
door regelmatige controles door de politie in de avonduren, maar ook door preventie, gesprekken met
ouders en buurtbemiddeling. Desalniettemin kwamen op enkele hangplekken (o.a. op het terrein van
Randerode) enkele malen vernielingen en drankmisbruik voor. Vijf jongeren werden daarvoor
aangehouden.
Nog altijd neemt het aantal incidenten van illegale stort van afval toe. Met name langs de Hoog
Buurloseweg en in het Willemsbos liggen veelvuldig afgeschreven bankstellen, vuilniszakken met
huishoudelijk afval en restanten van de teelt van hennep. Twee vervuilers werden betrapt en kregen
een proces-verbaal.
Door de toegenomen ‘parkeerdruk’ ten gevolge van de uitbreiding van het Lukas-ziekenhuis komen er
steeds vaker meldingen van parkeeroverlast op de Kruisvoorde, Richtersweg en Molecatenlaan.
In de toekomst zullen wellicht parkeerverboden en/of vergunningparkeren worden ingevoerd

Jaarverslag 2006 Dorpsraad Ugchelen

pagina 12- van 17

Verslag door de wijkmanager
Steven Gerritsen is wijkmanager voor stadsdeel Zuid-West. U leest hier zijn verslag over zijn
ervaringen in zijn eerste jaar in Ugchelen
Vanaf 1 mei 2006 ben ik werkzaam als stadsdeelmanager Zuid-West. Voorheen was ik
werkzaam in stadsdeel Noord-West en heb dat altijd met veel plezier gedaan.
Op dit moment en voor de komende jaren is mijn werkgebied Apeldoorn-Zuid en Ugchelen.
Ugchelen, “Dorp in de stad” zoals het dorp vanuit het gemeentehuis vaak wordt getypeerd, is
voor de bewoners van Ugchelen toch vooral het dorp met het dorpse karakter. Dit merk en zie
je ook aan de beleving, de saamhorigheid en de onderlinge band tussen de bewoners in
Ugchelen. Ons kent ons zonder dat dit als hinderlijk wordt ervaren.
Het afgelopen jaar is er weer veel te beleven geweest in Ugchelen, zoals de Theaterstraat, het
zomerfeest, etc. Vanuit de gemeente waren er ook de nodige activiteiten te melden. De
informatieavonden m.b.t. de Veldekster, de Hokatex-locatie, Ugchelen Plaza(winkelcentrum
van Ugchelen), het bestemmingsplan Ugchelen en rondom de milieuvervuiling locatie
Methusalemlaan 59 en (begin 2007) Hoenderloseweg 145a trokken veel belangstelling.
Hiermee is weer aangetoond dat de bewoners van Ugchelen erg betrokken zijn bij het wel en
wee van hun leefomgeving en de ontwikkelingen binnen het dorp.
Communicatie tussen dorpsbewoners en de gemeentelijke organisatie is erg belangrijk. Vaak
gaat dit goed en soms gaat het wat minder. Dit is een aandachtspunt.
In Ugchelen ben ik gestart als stadsdeelmanager waarin ik de wethouder voor het stadsdeel
Zuid-West, Michael Boddeke mag adviseren en ondersteunen. Het is erg prettig om hierin
gezamenlijk op te trekken. Wij hebben dan ook gezamenlijk met vertegenwoordigers van de
dorpsraad, Ugchels Belang en Ugchelen Plaza een fietstocht door Ugchelen gemaakt om te
kijken naar de goede dingen die in Ugchelen gebeuren en naar de knelpunten. Dit is door alle
partijen als zeer plezierig ervaren en dit zou dan ook een (half)jaarlijkse traditie moeten
worden.
In juni heb ik met vertegenwoordigers van de dorpsraad, belangstellenden en gids Wim Kers
een tocht langs de sprengen en beken mogen maken. Dit was een prachtige kennismaking met
het dorp en haar bewoners. Wij hebben het zelfs niet in één keer gered. Een tweede fietstocht
was nodig om alles te kunnen zien.
Er zijn veel ont wikkelingen te verwachten in Ugchelen en dit zal naast veel verandering ook
de nodige overlast veroorzaken. Werken aan de weg, bouwverkeer door het dorp en nieuwe
ontwikkelingen, want na plannen maken komt de uitvoering en dat zal ook enige tijd
aanhouden. Al met al, er wordt gewerkt aan en in Ugchelen en dat allemaal met de bedoeling
om het nog beter en nog mooier te maken.
U zult uit mijn enthousiasme gemerkt hebben, dat ik het plezier wat ik in mijn werk in NoordWest had, zeker ook in Zuid en Ugchelen heb gevonden. Ik zie dan ook de komende jaren met
vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens in het dorp.
Steven Gerritsen
(stadsdeelmanager Zuid-West)
Telefoon: 055-5801423
E- mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl
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TOELICHTING EN VERANTWOORDING FINANCIËN OVER 2006
Balans per 31 december 2006
Activa

Begroot
2007

Bezittingen
- Laptop
- Voorraad beeldjes
- Kopieerapparaat
Totaal bezittingen
Debiteuren
Liquide middelen
Bank- Rekg.courant
Bank- Spaarrekening
Totaal liquide middelen
Totaal activa

Passiva

Begroot
2006

Reëel
2005

317
1.075
1.392

634
1.290
1.924

1.290
1.290

309
1.505
381
2.195

500

2.460

800

879

175
10.900
11.074

1.065
9.000
10.065

1.300
5.000
6.300

2.119
8.000
10.119

12.649

14.449

8.390

13.193

Begroot
2007

Vermogen
- Eigen vermogen
- Vermogen in bezittingen

Reëel
2006

Reëel
2006

Begroot
2006

Reëel
2005

Totaal vermogen

2.539
1.392
3.931

2.339
1.924
4.263

2.130
1.290
3.420

1.978
2.195
4.173

Voorzieningen
- Herstructurering centrum
- Multifunctioneel gebouw
- 30 jaar Dorpsraad
- Groenvoorziening Hokatex
- Proeftuin
- Project jeugd ( 30 j.dorpsraad)
- IJsbaan Ugchelen
- Bouwzaken/bestemmingsplannen
- Milieu-/saneringszaken
- Beken en sprengen
- Masterplan Zuid-West
- Algemene voorziening
Totaal voorzieningen

1.500
2.000
800
600
250
1.150
600
500
500
635
8.535

540
0
800
600
1.080
3.020

1.000
2.000
500
760
4.260

1.000
1.000
2.200
800
1.000
838
6.838

500

7.166

710

2.182

12.966

14.449

8.390

13.193

Crediteuren
Totaal passiva
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Staat van ontvangsten en uitgaven over 2006

Ontvangsten

Subsidie gemeente Apeldoorn
- Bestuurskosten
- Projecten

Begroot
2007

Totaal ontvangsten

Uitgaven

Bestuur-/secretariaatskosten
Zaalhuur vergaderingen
Zittingskosten Dorpsmeldpunt
Advies- en notariskosten
Vaste onkostenvergoeding
Projectkosten
Bouwzaken en bestemmingsplannen
Promotie-/ontwikkelingskosten
Representatie en sponsoring
Inkoop-/huur materiaal
Advertentie-/drukkosten
Autokostenvergoeding
Internet-/telefoonkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Totaal uitgaven
Boekjaar resultaat
Totaal
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Begroot
2006

Reëel
2005

2.500
17.300

2.500
16.759

2.500
16.775

2.500
15.103

-

1.080

-

-

200

360

150

279

20.000

20.699

19.425

17.882

Receptie 30 jaar Dorpsraad
Intrest

Reëel
2006

Begroot
2007
2.200
1.000
3.500
1.000
1.200
2.900
1.150
2.500
2.300
1.450
2.100
200
400
400
700
23.000
-3.000
20.000

Reëel
2006
1.643
743
3.432
1.200
6.206
3.302
2.925
1.488
1.843
153
251
233
1.098
24.517
-3.818
20.699

Begroot
2006

Reëel
2005

1.700
800
3.500
1.300
3.300
5.200
2.300
1.265
1.700
200
400
400
700
22.765
-3.340
19.425
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1.498
681
3.213
1.275
3.216
1.563
1.928
1.607
1.593
65
338
283
914
18.174
-292
17.882

Ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de gemeente Apeldoorn worden de uitgaven zoals
hierboven weergegeven toegedeeld aan drie subsidiecategorieën als bedoeld in de Verordening
dorps- en wijkraden, als zijnde aandeel in overhead.
De drie categorieën zijn:
A

Bestuurs- en secretariaatskosten
Hier wordt een vast subsidiebedrag aan toegekend t.w. € 2.500. Overschrijdingen van dit
bedrag dienen te worden toegerekend aan de categorieën B of C.

B

Activiteitenprogramma ( projecten )
Alle kosten die voor een bepaalde activiteit (project) worden gemaakt, dienen te worden
toegerekend aan de betreffende activiteit (project). Dit betekent een verbijzondering van de
kosten.

C

Interactieve beleidsprocessen
Een interactief beleidsproces is een samenspel van interacties tussen de overheid en ander
factoren in de samenleving. Door de gemeente wordt aangegeven of een beleidsproces
interactief wordt aangegaan, ook wordt aangegeven hoe de verantwoordelijkheden liggen en
binnen welke (financiële) randvoorwaarden het proces plaatsvindt. Kosten die niet direct
toerekenbaar zijn worden verbijzonderd.
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Naar aanleiding van bovenstaande worden de uitgaven door middel van een kostenverdeling
over de categorieën verdeeld.
A. Bestuurs- en secretariaatskosten
1.
€ 2.500 (max.)
Totaal subsidiecomponent A.
B. Activiteitenprogramma (projecten)
1.
2.
3
4.
3A.
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3I
3J
3K
3L
3M
3N
3O

Wijkkrant c.a.
Bewonersbrieven en –avonden
Sponsoring activiteiten
Projecten:
Promotie Ugchelen
Beh(oud) Ugchelen
Jeugdvoorzieningen
Opleiding en Brainstormsessies
Speelvoorzieningen
Planbegeleiding
Kunst en cultuur
Groen Natuur en Landschap
Verkeer en milieu
Positionering DWR
IJsbaan Ugchelen
Zendmasten
Mettaweg
30-jaar Dorpsraad
Overige activiteiten
Totaal subsidiecomponent B.

C. Deelname interactieve beleidsprocessen
1.
Gezondheidspark
2.
Herstructurering centrum
3.
Multifunctioneel gebouw
4.
Masterplan Zuid-West
5.
Beken en sprengen
6.
Bouwzaken en bestemingsplannen
7.
Milieuzaken / Saneringszaken
Totaal subsidiecomponent C.
Totaal Generaal
Ontvangen subsidiebedrag
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Begroot
2007

2.500
2.500
Begroot
2007

Reëel
2006

2.500
2.500
Reëel
2006

Begroot
2006

Reëel
2005

2.500
2.500
Begroot
2006

2.270
2.270
Reëel
2005

2.300
2.500
1.000

1.725
1.981
1.150

2.500
2.500
800

1.525
1.793
950

2.500
300
500
750
500
300
1.050
400
500
500
300
50
500
13.950

3.269
348
523
935
261
348
686
268
475
359
261
87
3.152
1.216
0
17.044

1.000
300
500
500
500
300
800
400
500
500
2.500
500
14.100

2.236
221
295
575
147
301
744
371
387
453
822
647
11.467

Begroot
2007

Reëel
2006

Begroot
2006

Reëel
2005

300
1.500
2.000
500
500
1.150
600
6.550

352
1.159
1.844
485
349
261
523
4.973

500
1.500
2.000
1.000
500
5.500

742
1.178
1.465
589
233
4.207

23.000
19.800

24.517
19.259

22.100
19.259

18.174
17.603
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