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Voor u ligt inmiddels de derde nieuwsbrief van Uddels Belang. Alweer een epistel gevuld met
artikelen over Uddel, de toekomst, diverse uitdagingen en de werkzaamheden van het bestuur.
Weet dat de bestuursleden dagelijks bezig zijn met ons grote doel: ‘een leefbaar en gezond Uddel
voor iedereen’. Dit is niet altijd eenvoudig. Er moeten belangen worden afgewogen en keuzes
worden gemaakt. Dit proberen we als bestuur transparant en afgewogen te doen in onze
bestuursvergaderingen. Vele vergaderingen zijn er bijgewoond. Dit werk zal ook na de zomer
hopelijk weer door kunnen gaan.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie. Rust goed uit, zodat we vanaf september
weer met frisse moed verder kunnen gaan.
Frank van de Kolk, Voorzitter

INFORMATIEAVOND AGRARISCHE ONDERNEMERS
Uddel Onderneemt heeft in samenwerking met Uddels Belang op 30 mei jl. een informatieavond
georganiseerd voor agrarische ondernemers uit Uddel, Meerveld en Nieuw Milligen.
De agrarische sector heeft al jarenlang grote inspanningen geleverd op het gebied van natuurbescherming,
dierenwelzijn en reducties van het gebruik aan antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen. Dit alles is nog
niet genoeg blijkt uit Haagse plannen. Er moet weer een grote inspanning geleverd worden op het gebied
van natuurbescherming. Reductie van stikstof. Het is belangrijk om met de ondernemers in het buitengebied
in nauw overleg te zijn om te kijken welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor de toekomst.
De opkomst was heel goed deze avond. Nagenoeg alle boeren waren aanwezig en de discussie was goed.
Steven van Westreenen (Van Westreenen Advies) nam de aanwezigen mee in het huidige juridische
stikstofmoeras. Patrick Hulshof (Adviseur fysieke leefomgeving gemeente Apeldoorn) presenteerde
wederom het proces van de gebiedsvisie en deed de oproep om met elkaar (gemeente en ondernemers) in
gesprek te gaan. Henk van den Berge (wethouder gemeente Apeldoorn) gaf de visie van gemeente
Apeldoorn voor de toekomst van de agrarische sector in Uddel e.o. Een doorkijk dat de gemeente graag
samenwerkt, maar dat niet altijd alles mogelijk is.

BEZOEK GEDEPUTEERDE PETER
DRENTH AAN UDDEL
Uddel staat in de belangstelling van provincie Gelderland. Er ligt een stikstofopgave die vervuld
moet worden. Een dictaat vanuit het Rijk richting provincie en gemeente. Provincie Gelderland
heeft in het kader hiervan een opkoopregeling uitgeschreven voor de kalverhouderij. Ook in Uddel
zijn boeren benaderd of hebben hieraan meegedaan.
In dat kader heeft Uddels Belang verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth uitgenodigd om een
werkbezoek te brengen aan Uddel. Dit bezoek heeft plaatsgevonden 13 mei jl. Een delegatie van
Uddels Belang, Uddel Onderneemt en LTO heeft gesproken met de gedeputeerde. Onderwerpen
van gesprek waren de transitie van agrarische bedrijven, leefbaarheid van Uddel en haar directe
omgeving, economische en sociale perspectieven. Voor Uddel is het vooral belangrijk dat provincie,
gemeente en lokale vertegenwoordigers nauw met elkaar overleggen. Wanneer ieder zijn eigen plan
trekt is er geen samenhang en ontstaat niet het juiste eindresultaat.
Hetgeen besproken is in deze ontmoeting zal ook worden meegenomen in verdere overleggen met
gemeente, provincie en waterschap. Deze gezamenlijke overleggen vinden plaats binnen en buiten
het Living Lab

LIVING LAB EN GEBIEDSVISIE
In vorige nieuwsbrieven schreven we al een aantal keren over de gebiedsvisie. Dit complexe proces gaat
rustig door. Er wordt veel over gesproken en ideeën worden uitgewisseld. Overleg tussen inwoners en
ondernemers in het Living Lab, Uddels Belang, Uddel Onderneemt en de kerngroep van het Living Lab. Het
aantal deelnemers aan de discussieavonden van het Living Lab neemt gestaag toe. Dit is een goede
ontwikkeling. Nú kan er meegepraat worden over onze directe woonomgeving. Straks is het geregeld. Nú
kunt u invloed uitoefenen en voorkomen dat het voor u geregeld wordt!
Kom daarom naar een volgende discussieavond van het Living Lab. Houd hiervoor www.uddel.info in de
gaten.
De doelstelling is om een gebiedsvisie te ontwikkelen die recht doet aan leefbaarheid, bedrijfsontwikkeling
(ook agrarisch), natuurontwikkeling en verbetering van de waterkwaliteit in het Uddelerveen.

KAMP NIEUW MILLIGEN

In mei heeft het ministerie van Defensie een informatieavond gehouden over de verbouwing van
Kamp Nieuw Milligen. Een verslag hiervan is te lezen op de website www.rijksvastgoedbedrijf.nl Communicatie met de omgeving marinierskazerne Nieuw-Milligen | Verslag | Rijksvastgoedbedrijf
Uddels Belang heeft in aansluiting op deze avond een brief verstuurd aan provincie Gelderland,
ministerie van Defensie en gemeente Apeldoorn. Uddels Belang vraagt in de brief aandacht voor de
toenemende verkeersdrukte en de knelpunten die gaan ontstaan in Nieuw Milligen, Meerveld maar
ook in Uddel en Garderen. Ook wordt aandacht gevraagd voor uitbreiding van de capaciteit van het
openbaar vervoer. Desondanks vindt Uddels Belang het een goede ontwikkeling dat het Korps
Mariniers verhuist vanuit Doorn naar Nieuw Milligen. Dit zal zeker nieuwe economische impulsen
geven aan onze woonomgeving.

BEZOEK WETHOUDER PETER MESSERSCHMIDT
Vrijdagmiddag 17 juni jl. heeft Uddels Belang bezoek gehad van Wethouder Peter Messerschmidt
(Ruimtelijke ordening en woningbouw) en zijn bestuursadviseur Herman Luitjes.
In het Blanke Schot werd in een ongedwongen setting overleg gepleegd over de toekomst van Uddel. Rode
draad hierin was de gebiedsvisie 2040 gericht op woningbouw, bedrijventerrein en (onzekerheid) agrarische
sector. Uddels Belang en de Gemeente Apeldoorn hebben gezamenlijk de opgave om de provincie te
overtuigen op een juiste manier om te gaan met de stikstofproblematiek. Daarbij moeten ontwikkelingen en
de toekomstbestendigheid van het dorp niet uit het oog verloren worden.
Vanuit de Gemeente Apeldoorn kreeg Uddels Belang het compliment dat het dorp, in de juiste richting werkt
en denkt om toekomstplannen op te stellen. De wethouder staat ervoor om helderheid te geven over
lopende zaken maar daarna ook vast te houden aan de gestelde koers. Hierbij bieden ze graag ruimte en
kansen voor woningbouw ten behoeve van de leefbaarheid van ons dorp.

ONTMOETING MET DE
GEMEENTERAAD
Reserveer donderdagavond 6 oktober 2022
alvast in uw agenda. De gemeenteraad van
Apeldoorn bezoekt dan Uddel.
Er zal in het Blanke Schot een
raadsvergadering worden gehouden voor en
over Uddel. De thema’s zullen deze zomer
worden afgestemd. Na deze vergadering is
er tijd en ruimte voor ontmoeting met
raadsleden. Ook raadsleden gaan graag in
gesprek met de inwoners van Uddel.

KWALITEITSIMPULS
LANDSCHAP UDDEL
PERSBERICHT Rozendaal, 16 mei 2022

Doe mee aan de kwaliteitsimpuls voor het landschap van
Uddel
De gemeente Apeldoorn is trots op haar landelijke
omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het
project ‘Landschapsimpuls Uddel’ dit kostbare landschap
verder kan versterken. In samenwerking met
dorpsvereniging Uddels Belang en Stichting
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) kunnen inwoners hun
erf en grond met subsidie landschappelijk versterken.
Aanmelden kan tot 6 juni via de website van SLG
landschapsbeheergelderland.nl/landschapsimpuls-uddel.
Na aanmelding voor deelname aan dit project wordt een
afspraak gemaakt voor een veldbezoek van een adviseur
van SLG. Samen bekijken en bespreken de eigenaar en de
adviseur de wensen voor het erf, de grond en de
aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos
beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde
prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze
korting is mogelijk vanwege de subsidie van de gemeente
Apeldoorn en provincie Gelderland.
Aansluiten bij het landschap
Het doel van het project is om het erf en de gronden
daaromheen te verfraaien met landschappelijk passende
beplanting. Denk daarbij aan enkele solitaire bomen,
elzensingels, struweelhagen, knotbomen,
hoogstamfruitbomen of een vogelbosje. Natuurlijk is een
combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier
sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan.
Vogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van
deze struiken en bomen.
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met
projectleider Robbin Buitink van SLG, telefoon 0263537444. Vrijblijvend inschrijven is mogelijk via de
website landschapsbeheergelderland.nl.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit
project kunt u contact opnemen met Robbin Buitink,
projectleider SLG, telefoon 026-3537444 / 06-22202826.
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