Vitaliteitsagenda Ugchelen
Het is fijn wonen in Ugchelen. Maar wat is er nodig om ook in de toekomst
fijn en vitaal in Ugchelen te kunnen blijven wonen? En zijn er zaken die nu al
beter en anders kunnen? Deze vragen stonden centraal tijdens twee
overleggen met de dorpsraad Ugchelen, Stimenz, politie, ondernemers en
ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. In deze ‘gebiedsoverleggen’ werd
vanuit verschillende achtergronden naar de ‘vitaliteit’ van Ugchelen
gekeken. In twee werksessies zijn de volgende thema’s naar voren gekomen,
waaraan (concrete) acties zijn gekoppeld. Deze thema’s vormen de
belangrijkste focuspunten voor de toekomstige vitaliteit van Ugchelen.
Centrumontwikkeling
Bij veel gesprekken, aandachtspunten en wensen kwam één onderwerp steeds
naar voren: de wens van een centrale plek in Ugchelen. Het wordt vaak als een
voorwaarde gezien om andere thema’s en acties beter van de grond te kunnen
laten komen.

Ugchelen voor jong en oud
Aankomende jaren zal Ugchelen flink vergrijzen (zie o.a. foto van het
gebied).. Maar ook de jongere generaties moeten zich thuis blijven voelen
in Ugchelen.
Acties/aandachtspunten:
-

Acties/aandachtspunten:
-

Analyse maken van dorpen met soortgelijke grootte
Terrassen maken op plekken die goed te vinden zijn voor
Ugchelenaren, Apeldoorners en toeristen
Zorg voor veiligheid in verkeer en verlichting
Ugchelen Buiten bij Ugchelen trekken
Vijver dichtbij centrum benutten

Recreatie en toerisme
Ugchelen heeft als dorp vlakbij Apeldoorn veel potentie om te recreëren. Deze
potentie zou beter benut kunnen worden. Daarnaast kan een omgeving waar
het prettig recreëren is ook toerisme aantrekken.

-

Ontmoeten
Om met elkaar in contact te kunnen blijven is ontmoeting een
basisvoorwaarde. In Ugchelen kan worden ingezet op het verbinden van
generaties in de ontmoeting, maar ook in het laagdrempelig maken van
ontmoeten.
Acties/aandachtspunten:
-

Acties/aandachtspunten:
-

Routes ontwikkelen (molenwandeling, wandelroutes, fietsroutes)
Meer plekken creëren om te bewegen: yoga, bootcamp, denksport,
spelen met de natuur
Informatieplek over de geschiedenis, beken en sprengen ontwikkelen
(bijvoorbeeld in het Goudvink huisje)

Naast het toevoegen van levensloopbestendige woningen de
mogelijkheden voor woningsplitsing onder de aandacht brengen
Woningen voor kleine en grote huishoudens in dezelfde straat
Speelplekken voor kinderen en ouderen realiseren of bestaande
speelplekken herinrichten
Openbare ruimte rollator- en kindvriendelijk maken (o.a. door
extra bankjes, lage stoepen)
Ontmoeting tussen jongeren en ouderen faciliteren met een
locatie
Jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomsten ‘Ugchelen voor jong en
oud’ over belangrijke thema’s (dorpsraad)
Actieve inwoners gebruiken als klankbord bij inrichting van
sociaal domein
‘Het nieuwe oud worden – café’
Mobuur opzetten (zoals in de Naald en Kerschoten)
Openbare koffiecorner (naar voorbeeld Groningen)

-

Met bewoners kijken waar behoefte aan is op het gebied van
ontmoeting
Het huidige repaircafé een bredere functie geven en ook
benutten voor ontmoeting
Jong en oud proberen te verbinden met ontmoetingsplekken
Laagdrempelige inloopontmoeting realiseren met zorgpartijen,
horeca, welzijn en noaberschap
WhatsApp spel ‘vang de boef’

Vrijwilligers in Ugchelen
Ugchelen heeft een actief vrijwilligersbestand dat goed functioneert. Om in de
toekomst dit bestand vitaal te houden of om het potentieel anders te benutten
zijn verschillende ideeën opgehaald.
Acties/aandachtspunten:
-

Kinderwijkteams
Vraag uit Apeldoorn Zuid matchen met bestand Ugchelen
Kerngroep als kartrekkers voor vrijwilligers (zoals bij de stadsdorpen
in Amsterdam)
Werkgroep beheersing Japanse duizendknoop

Energietransitie
De energietransitie is een grote opgave voor Apeldoorn, waarin ook in
Ugchelen kansen liggen. Het doel van deze transitie is over te stappen naar
meer duurzame energiebronnen en beter om te gaan met energie.
Acties/aandachtspunten:
-

Kale wanden groen (met planten) bekleden
Actief inzetten op zonnepanelen op daken in Ugchelen
Elektrisch oplaadpunt voor auto’s en fiets realiseren

Wat is de volgende stap?

Behoud van groen

-

Het groene karakter van Ugchelen wordt gewaardeerd voor velen. Maar wat is
er nodig om dit in de toekomst zo te houden?

-

Acties/aandachtspunten:
-

Mensen stimuleren om voortuinen groen te houden i.p.v.
grind/tegels
Wateroverlast op kaart aangeven
Bijhouden van groen in centrum
Uitbreiding Spreng in Goudvink in inrichting Europaweg
Inwoners ook verantwoordelijk maken voor groen in eigen buurt
Zorg voor ecologische diversiteit

Prioriteren van thema’s en acties
Namen/verantwoordelijkheden verbinden aan acties
Communicatie/afstemming met het dorp (bijvoorbeeld door
bewonersavond, gebruik van praatplaat)
Afstemming met collega’s intern over inhoud vitaliteitsagenda
Ugchelen en verwachtingen

Gesprekspartners van de vitaliteitsagenda Ugchelen:
Wineke Blom en Ron Brummelkamp, Dorpsraad Ugchelen
Pedro van den Heuvel, Ugchelen Plaza
Petra van Doorn, wijkagent Ugchelen
Simone Rietvelt, Inge van Dalen en Aart de Graaf, Stimenz
Harriët Althof, Wim Mulder en Sander ten Napel, gemeente Apeldoorn
Vragen en of opmerkingen? Neem contact op met Harriët Althof,
stadsdeelmanager ZW, via h.althof@apeldoorn.nl

