
HET DORP DENKT MEE 
OVER DE TOEKOMST 
VAN UGCHELEN
Het is fijn wonen in Ugchelen. Maar wat is er nodig om ook in de toekomst fijn en 

vitaal in Ugchelen te blijven wonen? Deze vraag stond afgelopen zomer centraal 

tijdens 2 bijeenkomsten in het dorp, op 2 juli over de centrumvisie en op 30 en  

31 augustus over de vitaliteitsagenda. Veel buurtbewoners uit Ugchelen zijn naar 

de bijeenkomsten gekomen, waarvoor dank! We brengen u graag op de hoogte van 

de reacties en het vervolg. 

Wat houden de centrumvisie en de vitaliteitsagenda in?

De centrumvisie gaat over “het dorpshart”, de vitaliteitsagenda gaat over heel Ugchelen.

• De centrumvisie is een middel om nieuwe initiatieven te toetsen ( “willen we dit in Ugchelen?”) en niet direct een plan voor  
 wat  de gemeente gaat doen de komende jaren. De gemeente kan de openbare ruimte in het centrum aanpassen maar is hierbij  
 afhankelijk van medewerking van o.a. grond- en vastgoedeigenaren. 
• Met de vitaliteitsagenda kijken we vooruit naar de toekomst: wat is er nodig om ook de komende jaren prettig in Ugchelen te 
  wonen? In de vitaliteitsagenda zetten we de acties voor de (middel)lange termijn op een rijtje. 

Zowel bij de centrumvisie als bij de vitaliteitsagenda heeft de gemeente Apeldoorn nauw samengewerkt met de Dorpsraad Ugchelen 
en Ugchelen Plaza. Bij de vitaliteitsagenda zijn ook Stimenz en de politie betrokken. 



De reacties
U zult begrijpen dat wij niet alle individuele reacties kunnen beschrijven, sommige reacties zijn ook tegengesteld aan elkaar 
of niet haalbaar. Hierbij een bundeling van de reacties per onderwerp samengevat: 

• Wonen: toevoegen van (betaalbare) senioren- en starterswoningen (prijsklasse tot max. € 260.000), ook boven  
 winkels. Appartementen niet hoger dan 2-laags 
• Verkeer: verkeersluw maken Molecatenlaan (lees: pleinachtige inrichting waar auto te gast is) , eenrichtingsverkeer  
 centrum, minder auto’s in centrum en omlaag brengen verkeerssnelheid, fietsroutes apart van rijbaan, meer parkeer- 
 plekken in centrum, parkeren in centrum anders oplossen (geen parkeren op stoep, parkeerhavens Ugchelseweg  
 weghalen), nieuwe parkeerplekken ondergronds, omleidingen maken/Ugchelseweg en/of Molecatenlaan anders met  
 elkaar verbinden, verkeersstroom uitrit Albert Heijn Molecatenlaan anders oplossen, zebrapad Ugchelseweg  
 verplaatsen 
• Werken/winkels: toevoegen restaurant, (biologische) markt, schoenen- en speelgoedwinkel, juwelier, kleinschalige  
 winkels, HEMA, opticien, dierenzaak, viswinkel, toko, huishoudelijke artikelen, een Grand café, terrasjes en een gezellig  
 dorpshart
• Goudvink: koffie/theehuis, muziektent, muziek-/ korenfestival, petanquebaan
• Openbare ruimte: groen toevoegen, (informele) zit/ontmoetingsplek voor zowel oud als jong voor bijv. concerten en  
 spelen
• Oud en jong: meer speeltoestellen, de bibliotheek wordt gemist, Noaberschap is geweldig, vervoersdienst ( zie Mobuur  
 en De Heeze), jeugdhonk verbeteren, meer activiteiten voor de jeugd, plek op scholen voor kinderen uit Ugchelen,  
 trottoirs en oversteekplaatsen rollator- en kinderwagen-vriendelijk maken, meer bankjes
• Toerisme en recreatie: informatie over beken en sprengen, geschiedenis van Ugchelen, papierdorp, museum, meer  
 kunst in openbare ruimte, dorpsfeest, braderie, muziekhuis
• Behoud van groen: groen goed onderhouden, beken en sprengen zijn belangrijk, Ugchelen Bloeit is geweldig 
• Energie en duurzaamheid: stimuleren energietransitie, laadpalen, energie door zon en wind
• Overig: overlast A 1, Ugchelens Belang naar centrum verplaatsen. 

Vervolg
Een aantal van de reacties, bijvoorbeeld het toevoegen van seniorenwoningen, hebben we al opgenomen in de centrum-
visie. Een aantal van de reacties komt pas aan bod bij de uitvoering van de visie of zijn niet haalbaar en zult u daarom niet 
concreet terugvinden in de visie. De visie wordt komende weken definitief gemaakt en daarna ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Hierop is geen inspraak mogelijk, wel wordt de samenvatting van de reacties  
opgenomen in de visie. 

We maken de vitaliteitsagenda de komende tijd definitief. We kijken hierbij naar prioritering, haalbaarheid en budgetten. 
Hier komen projecten uit voort die we samen met de partners (en indien mogelijk ook met bewoners) gaan uitvoeren in  
de komende 3 tot 10 jaar. 

Wanneer u heeft aangegeven actief betrokken te willen worden, wordt u door ons benaderd in de komende maanden. We 
houden u via De Bron op de hoogte wanneer de centrumvisie en vitaliteitsagenda gepubliceerd zijn op de website van de 
gemeente Apeldoorn.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie over de dorpsvisie?  
Mail Linda Bruning-de Vries, projectleider: l.bruning@apeldoorn.nl       

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de vitaliteitsagenda? 
Mail Harriët Althof, stadsdeelmanager Zuidwest : h.althof@apeldoorn.nl

DE CENTRUMVISIE GAAT OVER “HET DORPSHART”,  
DE VITALITEITSAGENDA GAAT OVER HEEL UGCHELEN.


