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GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

De voedselbank
Onlangs was ik op bezoek bij de voedselbank Arnhem e.o., officieel genaamd “Stichting
Voedselbanken Nederland, Regio Arnhem”. Dit is één van de acht bij die landelijke stichting
aangesloten regionale voedselbanken. Samen beslaan zij het hele land en ondersteunen zij de
bijna 150 aangesloten lokale voedselbanken.
Op het industrieterrein Het Broek in Arnhem, in een gebouw met ruime opslag-, koel- en
vriesruimten, functioneert een vrijwilligersorganisatie, die wekelijks aan bijna 700 huishoudens
in Arnhem en omgeving een voedselpakket ter beschikking stelt. De pakketten worden
samengesteld uit van voedselproducenten, groothandels en andere verwante bedrijven (gratis)
verkregen producten, die om één of andere reden niet meer in de commerciële kanalen verkocht
kunnen worden.
Wat is een voedselbank?
Een voedselbank kent twee doelstellingen:
1. het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven, door het
uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
2. het tegengaan van verspilling van voedsel. Het aanbod van voedsel komt van bedrijven die
bepaalde producten niet meer (tijdig) kunnen verkopen en dit, in plaats van het te vernietigen,
aan de voedselbank leveren. Voedselbanken vallen ook onder het toezicht van de Voedsel en
Waren Autoriteit (VWA).
Voedselbank Arnhem is verantwoordelijk voor de distributie over Gelderland en delen van
Utrecht en Overijssel. Zij fungeert daarnaast als lokale voedselbank met een werkgebied van 6
gemeenten, van Doesburg, Arnhem, Rheden en Rozendaal tot Lingewaard en Overbetuwe. In
deze gemeenten zijn 21 uitgiftepunten. Het voor Rozendaal dichtstbijzijnde uitgiftepunt bevindt
zich in Velp.
In 2010 werden vanuit Arnhem in totaal 135.000 voedselpakketten verspreid onder ruim
zeshonderd gezinnen in het werkgebied en 18 andere lokale voedselbanken. Naar onze informatie
maken geen inwoners van Rozendaal gebruik van de voedselbank.
Voedselbank Arnhem is in 2005 opgericht door de Rotaryclub Rheden-Rozendaal in het kader
van een serviceproject ten dienste van de plaatselijke samenleving . De club heeft zich voor het
functioneren van de voedselbank voor de eerste drie jaar financieel garant gesteld en ondersteunt
nog steeds de inmiddels van de club onafhankelijke organisatie. De activiteit is opgezet vanuit
sociale bewogenheid en dat klonk ook nog door in het gesprek, dat ik met de voorzitter Tom
Hillemans en penningmeester Marco van der Woude mocht voeren. Maar je voelt ook, dat deze
voedselbank vanuit de kennis, bedrijfservaring en netwerken van de Rotarians sterk bedrijfsmatig
is opgezet en tegenwoordig voor 100% op vrijwilligers draait
en functioneert alsof het een professionele organisatie is. De eisen, die gesteld worden aan de
vrijwilligers (die geen enkele vergoeding ontvangen) hangen af van de te vervullen functie. En –
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als ware het een bedrijf – niemand wordt aangenomen zonder een intakegesprek met de
coördinator vrijwilligers. Want, meewerken is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Onder de ruim 300 vrijwilligers is een vijftal inwoners van Rozendaal, waarvan er één actief was
tijdens mijn bezoek. Ik trof hem, Rocus van Wingerde, in zijn functie als vorkheftruckchauffeur
bij het laden van de vrachtwagens, die de voedselpakketten naar de uitgiftepunten transporteren.
Hij werkt daar elke vrijdag, de “piekdag”, waarop de pakketten worden ingepakt en
gedistribueerd. De heer Van Wingerde, die vanaf de oprichting als Rotarylid bij de voedselbank
betrokken is en meewerkt, ervaart dit vrijwilligerswerk als zeer positief, mede omdat hij daardoor
in contact blijft komen met veel verschillende “soorten” mensen. Velen van hen zijn, zoals
hijzelf, gepensioneerd of “vervroegd uitgetreden”, maar er werken ook veel jongeren
De andere 4 Rozendalers (allen dames) zijn actief in de staf van de organisatie (1) en bij het
inpakken van de pakketten (3). De laatste zijn lid van de serviceclubs Innerwheel, die iedere
vrijdag twee – wisselende – leden inzetten voor het inpakwerk. Zij komen elk eens per twee
maanden aan de beurt, waardoor dit vrijwilligerswerk goed te combineren valt met andere
activiteiten.
Rest mij nog te vermelden, dat de Voedselbank Arnhem zijn lopende kosten - voor energie,
huisvesting, olie c.q. benzine, onderhoud transportmiddelen etcetera – moet dekken uit giften van
liefdadigheidsinstellingen en donateurs. Ik heb gezien, dat dat geld uitstekend wordt beheerd en
besteed door een transparante organisatie van toegewijde professionals, die ik graag in uw
aandacht aanbeveel.
Het is heel prettig te zien dat Rozendalers zich actief inzetten als vrijwilliger voor onze
samenleving,
J. H. Klein Molekamp,
Uw burgemeester.
U wilt wat doen?
Als uw handen jeuken na het lezen van dit artikel, kunt u zich aanmelden voor een
kennismakingsgesprek als vrijwilliger, of als donateur.
Contactgegevens: Stichting Voedselbanken Nederland, regio Arnhem;
Evertsenlaan 9, 6881 GA Velp. Telefoon: 026- 3515317.
E-mail: info@voedselbankarnhem.nl Website: www.voedselbankarnhem.nl
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing.
Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen
krijgen of deze inzien.
Ringallee 90
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Voor de activiteit bouwen
Betreft aanvraag voor het uitbreiden van de woonkamer met een
aanbouw ter plaatse van de zijgevel.
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Voor de activiteit bouwen en slopen
Betreft aanvraag voor het inpandig vernieuwen van het
hoofdgebouw en het vernieuwen van het tussenlid.
Verleende omgevingsvergunningen
Kluizenaarsweg 6
Voor de activiteit slopen
Betreft vergunning voor het geheel slopen van het scouting gebouw.
Kleiberglaan 1

Voor de activiteit bouwen
Het tijdelijk plaatsen van een tent op dit perceel

De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de
stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of
ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen 6 weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
- De bewoner van de Kerklaan 23a voor het kappen van een inlandse eik naast de woning
(verzenddatum 30 november 2011).
- De bewoner van de Vossenberglaan 6 voor het kappen van 1 vliegden, en vier berken,
allen staande achter de woning (verzenddatum 30 november 2011)
- De organisatie van Lange afstand wandelen Oost Gelderland voor de derde editie van de
wandeltocht van Winterswijk naar Arnhem op 18 februari 2012 over onder ander het
grondgebied van de gemeente Rozendaal (verzenddatum 30 november 2011).
Bovengenoemde vergunningen liggen gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van
Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door een deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum ( tot en met 11 januari 2012) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (kapvergunningen)
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal (wandeltocht), Postbus 9106, 6880 HH Velp
(inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 13 november 2011 te Arnhem: Veerle Fleur Cathelijne, dochter van
de heer A.F. Jordans en mevrouw E.C.G.M. Jordans-Hendriks.
Overleden:
Op 26 november 2011 te Arnhem: de heer S. de Graaf.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
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Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal
Per 2 januari 2012 begint de Stichting Vervoer door Vrijwilligers Rheden/Rozendaal met een
bustaxidienst voor ouderen en gehandicapten. De bussen bieden aangepast vervoer van deur tot
deur naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, huisarts, familie, winkelcentra etc. in de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Ritten tot vlak over de gemeentegrens, zoals Rijnstate, zijn ook mogelijk.
Het initiatief komt voort uit een onderzoek dat een werkgroep heeft uitgevoerd in opdracht van de
COSBO (Coördinatie Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen). De vraag was om te
onderzoeken of het vervoer van ouderen en gehandicapten kan worden verbeterd.
Het antwoord van de werkgroep was, dat dit mogelijk moet zijn. De samenleving moet prima in
staat zijn om, met ondersteuning, dit probleem op te pakken. Het project begint als “pilot”. In
deze periode wordt gekeken of er voldoende belangstelling bestaat voor de nieuwe Bustaxidienst.
Van de vrijwillige chauffeurs kunt u verwachten dat naast deskundigheid en betrouwbaarheid
vooral vriendelijkheid en hulpvaardigheid voorop staan! De tarieven zijn gebaseerd op € 0,40 per
kilometer. Het minimum is € 2,50, dat tarief geldt binnen de kernen van de gemeente Rheden en
binnen Rozendaal. Het maximum is € 11,00, bijvoorbeeld voor een rit van Laag Soeren naar
Rijnstate. De kosten voor een rit van Dieren naar het Spitaal in Zutphen bedragen € 5,50.
Dit zijn tarieven voor een enkele reis.
De bussen zijn ingericht voor het vervoer van rolstoelen en scootmobielen. Wat betreft de
stiptheid van de afspraken wordt gestreefd naar een nauwkeurigheid van ± 5 minuten.
Wanneer kom ik in aanmerking?
In principe is dit aangepast vervoer bedoeld voor:
• Inwoners die 55 jaar of ouder zijn en die geen of moeilijk gebruik kunnen maken van het
normale openbaar vervoer;
• Inwoners (alle leeftijden) die een functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn.
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat deze busdienst beschikbaar is van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.
Op zon- en feestdagen rijdt de bus niet.
De Stichting maakt voor het registreren en regelen van het vervoer gebruik van de diensten van
het reeds langer bestaande Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (MVT). Telefoonwachten van het
MVT zullen de telefonische verzoeken om vervoer aannemen en doorgeven aan de Plusbus. Om
er zeker van te zijn dat er voor u vervoer beschikbaar is op het moment dat u dat wenst, is het
raadzaam om tenminste een dag van te voren u aan te melden bij het MVT:
Telefoonnummer 026-383 15 41, op werkdagen beschikbaar van 09.30 tot 11.30 uur
De Stichting zal nadere details, regelingen en tarieven in de komende tijd publiceren.
Nog even dit:
• Wie tijd over heeft en een dag(deel) per week de Plusbus wil rijden kan zich opgeven bij
de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg, telefoonnummer 026-3831541
• De Stichting is op zoek naar donateurs!
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Afvalkalender 2012
U hebt dit weekend de afvalkalender 2012 ontvangen. We raden u aan om de afvalkalender goed
te bewaren zodat u deze te kunt raadplegen voor de inzameldata, maar ook het afval dat u mag
aanbieden langs de straat of op de gemeentewerf.
Bij twijfel kunt u altijd de gemeente raadplegen. De afvalkalender is ook terug te vinden op onze
website.

Vooraankondiging inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan De Del op 19 december 2011
Op 19 december 2011 zal er een inloopbijeenkomst worden gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis over het ontwerp bestemmingsplan de Del en het ontwerp beeldkwaliteitsplan de
Del.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp
beeldkwaliteitsplan inzien. Hierbij zullen de portefeuillehouder en enkele ambtenaren aanwezig
zijn om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis van 19:00 uur tot
21:00 uur.

Prijsstijging van de identiteitskaart voor kinderen t/m 13 jaar
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het tarief voor de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor
kinderen tot en met 13 jaar landelijk verhoogd naar € 30,-. Het tarief in Rozendaal is nu
€ 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging en omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van
de ouders met ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel ouders
vóór 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen zullen aanvragen.Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt dan ook rekening met een toeloop van
extra aanvragen voor de identiteitskaart voor het jeugd-tarief in de maanden november en
december 2011. Dit kan leiden tot (mogelijk) langere levertijden.
Indien u nog een identiteitskaart wilt aanvragen voor uw kind, denkt u dan aan het volgende:
• het kind dient zelf mee te komen naar het gemeentehuis;
• u dient een recente pasfoto van uw kind, gemaakt door een vakfotograaf mee te nemen
(deze foto moet voldoen aan de pasfotovereisten, zoals die bij iedere fotovakhandel
bekend zijn);
• indien uw kind nog geen 12 jaar oud is, heeft het schriftelijke toestemming ondertekend
door beide ouders nodig, vergezeld van een kopie legitimatiebewijs van beide ouders;
• is uw kind 12 of 13 jaar oud, dan kan het met uw toestemming alleen de aanvraag doen.
Van kinderen vanaf 12 jaar oud worden ook de vingerafdrukken afgenomen.
De levertijd van de NIK kan dus lang zijn, in extreme gevallen kan zelfs afgifte pas in 2012
mogelijk zijn. De afdeling Burgerzaken kan geen uitspraak doen over het aantal dagen/weken,
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dat het zal duren voordat de NIK kan worden uitgereikt. De prijs van de aangevraagde
Nederlandse identiteitskaart wordt bepaald door de datum van de aanvraag. Dat wil zeggen dat
als de aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente vóór 1 januari 2012, het tarief
wordt berekend dat geldt in 2011. Dit geldt dus ook als de aangevraagde Nederlandse
identiteitskaart na 1 januari 2012 wordt geleverd.

INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 16 december 2011. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 14 december 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Kerstconcert Vrouwen Vocaal Velp in de Rozendaalse Kerk
Zondag 11 december 2011, aanvang 15.30.
Vrouwen Vocaal Velp onder leiding van Wolfgang Lange zingt een verrassend en gevarieerd
programma met liederen uit alle tijden en uit de hele wereld: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje,
België en ... Australië. Drie a capella kerstliederen uit de Renaissance vormen de start van het
kerstconcert, dat het koor geeft op uitnodiging van de Vrienden van de Rozendaalse Kerk. Fluitiste
Jos Dingelhoff en pianist/organist Andries van Rossem werken mee aan een zeer afwisselend
programma. Het Duitse volkslied 'Maria durch ein Dornwald ging' wordt door hen samen begeleid.
Uit Frankrijk komt het stuk Noël van Jules Massenet (1842-1912) met solo door een van de
koorleden. Het koor zingt van de briljante Engelse componist (Benjamin Britten, 1913-1976) het
prachtige lied 'Sweet was the song'. Ouder dan Britten is zijn landgenoot Ralph Vaughan Williams
(1872-1958). Van hem zingt het koor het Magnificat. Mezzosopraan Evelyn Marissink verleent
hieraan haar medewerking. Ook Engels maar nu eigentijds is het lied A winter’s tale (1983) van
Mike Blatt op tekst van dichter Tim Rice. Meer eigentijdse muziek komt ver van huis, uit een land
dat niet direct met kerstmis geassocieerd wordt: 'An Australian Christmas' van Stephen Leek (1959).
In het Aboriginalachtige ritme en de zich herhalende melodie, een zich alsmaar verder uitdijende
echo, weerklinkt een zeer warme kerst. Na het intermezzo van de fluitiste, bestaande uit de Fantasia
nr.8 in e klein van Georg Philipp Telemann, zingen de zeventien zangeressen van Vrouwen Vocaal
Velp de Missa in A van Josef Gabriel Rheinberger, het Duitse wonderkind, die vele missen en andere
geestelijke koormuziek op zijn naam heeft staan. De afsluiter van het concert komt uit België:
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'Omnes nu laet ons gode loven' uit 2002 van Kurt Bikkembergs (1963). Zowel de tekst als de muziek
van het jongste werk van dit concert verwijzen naar het verre verleden. Zo is de cirkel rond. Een
prachtig programma!
Kaartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Toegangsprijs:
12,50 euro. Vrienden van de kerk te Rozendaal betalen 10 euro. CJP en studenten 7,50 euro.

Behoorlijke opbrengst Rozendaalse Herfstfair
Gezellig druk was het op 5 november in de kerk van Rozendaal. Jong en oud kwam een bezoekje
brengen aan de herfstfair. Er werd van alles verkocht voor het goede doel. Kinderen werden
geschminkt, er werd gesnuffeld tussen de vele boeken onder het genot van een glaasje wijn of een
oliebol. Van de opbrengst, € 2.900,- kan o.a. de gewenste piano worden aangeschaft. De
organisatie wil vanaf deze plek de enthousiaste vrijwilligers en de sponsoren;The Hunting Lodge,
Keurslager de Haas, Groenhorst College, Velp en WE Tuinen bedanken voor hun bijdrage.
Volgend jaar zal de herfstfair zeker een vervolg krijgen. De kerkrentmeester Jan Wietze Feenstra
gaf aan blij verrast te zijn dat er naast de trouwe kerkgangers ook niet-leden van de kerk met
elkaar samenwerkten om de zonnige herfstfair tot een succes te maken.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: herfstfair@hotmail.nl

Vooraankondiging nieuwjaarsborrel Kapellenberg 2012 op 15 januari
Ook de Feestcommissie van de Kapellenberg kan een onjuist besluit nemen. Gezien alle
weersvoorspellingen( onweer,storm,regen enz.) leek vooraf het afgelasten van het zomerfeest
een wijs en verantwoord besluit. Achteraf, toen wij tussen 15.00 en 18.00 uur regelmatig in de
zon stonden, betreurden wij ons besluit. Maar als echte Rozendalers laten wij ons niet uit het veld
slaan. Daarom starten wij, als feestcommissie Kapellenberg, het jaar 2012 met een
Nieuwjaarsborrel. Deze wordt gehouden op zondag 15 januari 2012 om 1500 uur voor de
woningen in “het Rond” bij het standbeeld op de Kraijesteijnlaan. . Weer of geen weer de
bijeenkomst met glühwein, erwtensoep enz. gaat door!
In de volgende Roos volgt de uitnodiging.
Ook kunnen we u al melden dat dit jaar voor de zomervakanties het Zomerfeest van de
Kapellenberg georganiseerd gaat worden.
Namens de Feestcommissie Kapellenberg, de voorzitter, Alex Koning

Vrijwilligers, kloppend hart van Sensoor
Overal in Nederland zijn vrijwilligers actief; zonder hen zou onze maatschappij het simpelweg
niet redden. Ook Sensoor kan niet zonder vrijwilligers. Zij zijn het kapitaal van onze organisatie.
Door hun inzet is Sensoor altijd en voor iedereen bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens.
Voor Maria van Schaijik directeur van Sensoor Gelderland Midden zijn de vrijwilligers van
Sensoor erg waardevol: “Het zijn stuk voor stuk bijzondere mensen met levenservaring en
inlevingsvermogen. Zij hebben respect voor een ander, staan onbevooroordeeld en op basis van
gelijkwaardigheid klaar om te luisteren naar iedereen die behoefte heeft aan gesprek. Dat maakt
hen voor onze organisatie heel bijzonder.”
Vrijwilligerswerk verrijkt je
Het werk als vrijwilliger bij Sensoor is intensief, maar het is ook boeiend, heel zinvol en
verrijkend. Ap Willemsen directeur van Sensoor Gelderland Noord en Zuid: “Als vrijwilliger bij
Sensoor kun je er echt voor iemand zijn, soms door alleen maar te luisteren, een andere keer zoek
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je samen naar een oplossing voor een probleem. Hoe dan ook, je loopt even mee op het levenspad
van een beller en zorgt dat zij net dat steuntje in de rug krijgen om zelf weer verder te kunnen.”
Aandacht voor begeleiding
Om echte aandacht te kunnen geven aan een beller, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent
op de gesprekken die je als vrijwilliger bij Sensoor kunt voeren. Daarom geeft Sensoor extra
aandacht aan goede begeleiding en training van haar vrijwilligers. Dit betekent niet alleen dat er
een uitgebreide en gecertificeerde basistraining gegeven wordt aan alle aspirant vrijwilligers,
maar het betekend ook goede nazorg. Sensoor doet dit door haar vrijwilligers intensief te
begeleiden en te trainen, zodat zij hun werk goed kunnen doen.
Wilt u meer weten over Sensoor? Kijk dan op www.sensoor.nl/gelderland
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