Verslag van de algemene vergadering voor leden van de Vereniging Dorpsraad
Ugchelen op dinsdag 15 april 2008 om 19.30 u in het dorpshuis “Ugchelens Belang”
1. Opening
De voorzitter Wim de Haas heet alle aanwezigen van harte welkom. Bijzonder welkom
voor de heren Frans Mulderij en Onno Heijsman die na de vergadering een presentatie
gaan geven over de Triënnale en de ontwikkeling rond de Eendrachtspreng.
Ook een hartelijk welkom voor wethouder Boddeke en de diverse raadsleden. Het is prettig
dat er belangstelling is voor het werk van de dorpsraad vanuit de politiek.
2. Mededelingen
Vanavond zijn namens de DR aanwezig, Johan van Veen, Henk Kruiswijk, André van den
Heuvel, Bert Veeneman, Wilma Pothoven en Wim de Haas. Harry Vos heeft vanavond
andere verlichtingen. Er zijn ook Buurtvertegenwoordigers in de zaal, aarzel niet om hen
aan te spreken.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van Gert Woutersen, Evert Mulder en Bea
Termaat.
De voorzitter noemt hierna een aantal zaken die recent hebben gespeeld of binnenkort gaan
gebeuren.
- Op maandag 7 april hebben de inwoners van Ugchelen zich uitgesproken over de
toekomstagenda. Wensen en verbeteringen zijn helder naar voren gebracht. Door
intensieve lobby en goed onderling overleg is er veel mogelijk. Er kan veel tot stand
worden gebracht om zo de wensen te realiseren.
- Per half mei zullen bij Gelre ziekenhuis 100 parkeerplaatsen beschikbaar komen. In de
zomer staat nog een vervanging van het parkeerdek gepland
- Volgens cijfers van de wijkagent Rob van Schaik nemen de auto-inbraken toe in de
omgeving van de Cantharel en Heidehof.
- De wateroverlast in omgeving Kruisvoorde is nog niet opgelost. Bij een recente, nieuwe
proef steeg het grondwater tot aan de kruipruimte in huizen. De proef is daarna stopgezet.
- Over 4 weken wordt de riolering in de Schoolbeek en Evert Roelofsenlaan vervangen.
Jammer dat de bewoners en ook de DR nog niet op hoogte zijn gesteld.
- De specifieke wijkbudgetten voor Ugchelen, o.a. fysiek wijkbeheer zijn in 2007
opgemaakt. Dit was noodzaak, anders waren de budgetten vervallen. De gemeente is bezig
een iets ander beleid op dit gebied in te voeren.
- De maatregelen om heel Ugchelen 30 km gebied te maken gaat binnenkort beginnen.
3. Notulen algemene vergadering d.d. 17 april 2007
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de algemene vergadering d.d. 17
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april 2007, daarmee zijn ze goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2007, waarin opgenomen het financiële verslag. Verslag van de
kascommissie 2007
Het maken van het jaarverslag doet Dorpsraad Ugchelen altijd uitgebreid, ook in financieel
opzicht. Het jaarverslag wordt niet rondgestuurd, men kan het inkijken via de website of
opvragen bij het DorpsmeldPunt. Tevens liggen ze vandaag in de zaal.
Het jaarverslag van de diverse Commissies wordt stap voor stap doorgenomen door de
secretaris, Wilma Pothoven. Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
De penningmeester Bert Veeneman licht daarna de financiële stukken toe. Ook hier zijn
geen vragen over.
Wim Lubbers en Joost Zonneveld hebben namens de kascommissie 2007 de stukken
doorgenomen. Ze hebben geen onregelmatigheden geconstateerd.
De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële en administratieve beleid in 2007.
Alle aanwezigen gaan akkoord en het wordt ondersteund door een applaus.
5. Benoeming kascommissie 2008
Joost Zonneveld blijft aan, Arie van Diemen meldt zich als nieuw lid voor de
kascommissie 2008. Reserve wordt Fred Schaart.
6. Benoemen bestuursleden
Wilma Pothoven en Harry Vos zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Beiden worden opnieuw benoemd.
7. Rondvraag
Vraag: Kan er een zebrapad komen in het winkelcentrum bij de Dekamarkt?
Antwoord: Dit is besproken met de afdeling MMO van de gemeente. Zij hebben het om
verkeerstechnische redenen afgewezen.
Vraag: Wie heeft de boom bij de Dekamarkt gekozen?
Antwoord: De gemeente heeft een den voorgesteld en DR heeft direct omwonenden
benaderd of zij het hiermee eens zijn. Ze verliezen geen blad. En zijn open. Elke boom
heeft zijn voor- en nadelen.
Vraag: Wanneer wordt terrein tegenover het Bikkertje (Bosje van Norel) opengesteld?
Wordt er dan ook een kunstwerk geplaatst?
Antwoord: Er zijn besprekingen met de fa Norel, er komt dan een ruil gemaakt. Fa Norel
mag nog bouwen in het bos, de Eendrachtspreng komt weer bovengronds en het hek gaat
naar achteren. Er zal dan gekeken worden of het kunstwerk bij Dennenheuvel verplaatst
kan worden.
Vraag: Hoe groot is de kans dat er een ander kunstwerk komt?
Antwoord: Het geld voor het plaatsen van kunstwerken is sterk verminderd, dus we denken
dat dit niet zal gebeuren. Daarom zal DR zich inzetten om Goos daar te krijgen. Maar dan
zal eerst het hele plan verder moeten zijn uitgewerkt.
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Vraag: is de DR op de hoogte van de plannen voor een bezoekerscentrum op het Leesten?
Antwoord van Wethouder Boddeke: er wordt wel naar gekeken of er iets te realiseren is.
Daarover wordt DR dan geïnformeerd.
Vraag: In jaarverslag 2007 staat iets over de verwaarloosde Heemtuin. Er zou een gesprek
met de gemeente zijn, is hier iets uitgekomen?
Antwoord: Het plan was om hier iets mee te doen in het kader van de Triënnale. Dat is niet
gelukt. Er zijn diverse spelers betrokken. DR wil plan maken hoe dit stuk grond weer zal
kunnen worden gebruikt.
De voorzitter meldt dat hiermee de vergadering van de Dorpsraad is afgesloten. Er volgen
nog twee presentaties.
8. Kansen voor Ugchelen in de Triënnale – Frans Mulderij vertelt over de
mogelijkheden.
Frans Mulderij geeft een toelichting over de Triënnale 2008 en wat Ugchelen er van kan
verwachten
9. Pauze
10.Ugchelen en de nieuwe Eendrachtspreng
De heer Onno Heijsman laat met een mooie presentatie zien hoe de Eendrachtspreng weer
boven water wordt gehaald en wat dit voor consequenties heeft.
Men begint bij het nieuwe politiebureau, ter hoogte van de kruising met de Hattemseweg.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de spreng vanaf de bron tot aan de overgang in de Grift
helemaal in ere wordt hersteld.
11.Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen wel thuis.

Wim de Haas
Voorzitter

Wilma Pothoven
secretaris

Vastgesteld: 21 april 2009
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