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Nieuwe huizen in Ugchelen
door vertrek van lpg-pomp

Met 29 nieuwe woningen in dorp moet doorstroming op gang komen 

Het vertrek van tankstation De
Witte uit het hart van Ugchelen
gaat 29 woningen opleveren.
Die komen op de markt in het
middeldure en dure segment.

Johannes Rutgers
Ugchelen

Rond het Avia-tankstation gold de-
cennia een zogenoemde hindercir-
kel: een gebied waarbinnen geen
nieuwe ontwikkelingen waren toe-
gestaan. Met name het lpg-vulpunt
zorgde ervoor dat die cirkel een
flink deel van het dorpshart be-
sloeg. 

Begin dit jaar werd duidelijk dat
de eigenaar van het tankstation en
de gemeente Apeldoorn tot een ak-
koord zijn gekomen. De pomp aan
de Ugchelseweg verdwijnt. In ruil
daarvoor mag Henri de Witte een
nieuw tankstation neer te zetten
langs de Laan van Westenenk, nabij
de Winkewijertlaan.

Nu is er meer bekend over de
ontwikkelingen die hierdoor kun-
nen gaan volgen. Op de plek waar
voorheen de bibliotheek stond, is
de bouw van twintig appartemen-
ten bedacht. Daarvan komen er
veertien in het dure segment op de
markt, de overige zes zijn aange-
merkt als middelduur.

Op de locatie van het tankstation
zelf komen volgens plan negen
‘kleinschalige patiowoningen’.
Daarvan moeten er acht in het mid-
deldure segment komen en is er
een bestemd voor het dure seg-
ment. Daarbij volgt ook de aanleg
van een voetgangersbrug over de
Ugchelsebeek.

De gemeente verwacht dat de
woningen voorzien in een duide-
lijke behoefte. Uit onderzoek blijkt
dat er in Ugchelen vraag is naar
middeldure en dure koop- en huur-

woningen voor 75-plussers, stellen
burgemeester en wethouders. Als
zij naar een van de nieuwe locaties
gaan, komt er bovendien een door-
stroom op de Ugchelense woning-
markt op gang waar ook anderen
van profiteren, zo is de bedoeling.
Onder meer gezinswoningen zou-
den zo beschikbaar moeten komen.

De Witte kan de woningbouw

zelf optuigen. Met de opbrengst
daarvan moet de verplaatsing van
het tankstation naar de Laan van

Westenenk gefinancierd worden.
De Witte mag daar een winkel,
wasstraten, stofzuigerpunten en
boedelbakverhuur aan toevoegen.

Stikstof
Een onzekerheid in het plan is wel
dat de plannen nog getoetst moeten
worden naar de stikstofuitstoot.
Een eerste toets op dat gebied

neemt naar verwachting zo’n twee
maanden in beslag. Als blijkt dat de
woningbouw ook in gang kan wor-
den gezet, volgen informatiebijeen-
komsten voor inwoners van Ugche-
len en andere belanghebbenden.

Ondernemers en de dorpsraad
van Ugchelen gaven eerder dit jaar
in deze krant aan blij te zijn met de
ontwikkelingen.

Tankstation De
Witte gaat verder
langs de Laan van
Westenenk

Stank in parkeergarage niet schadelijk voor gezondheid
APELDOORN In Parkeergarage Marktplein,
in de binnenstad van Apeldoorn, hangt een
penetrante geur. De stank ontstaat bij het
aanbrengen van een nieuwe vloercoating.
Volgens de gemeente is de gezondheid van
de bezoekers niet in het geding.

Bij de gemeente trokken de afgelopen da-
gen iets minder dan dertig mensen aan de
bel. ‘Die stank in de parkeergarage onder het
Stadhuis, is die niet giftig?’, zo vroegen zij
zich onder meer af. ,,Nee’’, zegt gemeente-
lijk woordvoerster Nanne Dorren. ,,Het
ruikt inderdaad nogal heftig, maar als je er
gewoon even doorheen loopt is er niets aan

de hand.’’ De geur komt van de kunsthars en
vooral van de harder die daar in zit. De damp
kan overgevoeligheid geven aan de ogen en
ademhalingsorganen. ,,Als je ermee werkt,
is het zoals bij veel chemische stoffen, raad-
zaam om je neus en mond te beschermen
en dat doen de medewerkers ook’’, aldus
Dorren.

Maar wanneer bezoekers van de parkeer-
garage zien dat de mensen die de coating
aanbrengen geen maskers dragen betekent
het niet direct dat er sprake is van een over-
treding.  ,,Dit is hun werk, dus ze weten hoe
ze zich moeten beschermen. Er zijn norme-

ringen voor hoeveel uren je dit zonder ge-
zichtsbescherming kunt doen.’’

Door het aanbrengen van de coating kun-
nen er rond de 150 parkeerplaatsen in de ga-
rage niet worden gebruikt. In de garage han-
gen op verschillende plekken gele posters
om bezoekers te waarschuwen voor de
stank. Op die posters staat ook dat er geen
gevaar voor de gezondheid is. De werk-
zaamheden duren tot 15 november.

Onder de nieuwe coating zijn de parkeer-
vakken ook opnieuw geschilderd. Door het
gebruik van gele verf is duidelijker zichtbaar
waar de auto neergezet moet worden.

▲ De parkeervakken zijn na de werk-
zaamheden weer prima te herkennen.
FOTO MAARTEN SPRANGH

▲ De verhuizing van het tankstation, op de voorgrond, geeft Ugchelen kansen voor woningbouw. FOTO ARCHIEF/MAARTEN SPRANGH


