Rozendaal, 4 november 2011
Uitgave 2011-20
GEMEENTELIJK NIEUWS

De Del een nieuw begin
De afgelopen jaren heeft het college van burgemeester en wethouders veel tijd gestoken in het
realiseren van een nieuwe bestemming voor de voetbalvelden op de Del. Later zijn, door het
deficit van de tennisvereniging, daar de tennisvelden bijgekomen.
Met enige regelmaat heb ik u via In de Roos over de ontwikkelingen op de Del geïnformeerd.
In de raadsvergadering van september heeft de raad het stedenbouwkundig plan voor de Del
vastgesteld. Met dit besluit werd duidelijkheid geschapen over de ontwikkelingen.
Deze bestaan uit woningbouw en de vestiging van een nieuwe (brede) basisschool. Dit laatste
onder de voorwaarde dat de uitkomsten van het lopende onderzoek met betrekking tot fijnstof
geen nieuwe inzichten opleveren.
In dezelfde raadsvergadering heb ik nog eens benadrukt een goed leef-, leer- en woonklimaat op
de Del belangrijk te vinden. En daarom te investeren in bovenwettelijke milieuvoorzieningen,
zoals hoge geluidschermen, extra groenvoorzieningen, en aan het binnenklimaat van de school
extra aandacht te schenken.
Het verheugt mij dan ook dat ik u kan meedelen op 26 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rozendaal en de eigenaren (Credo BV te Oosterbeek) te
hebben ondertekend. Met deze ondertekening is overeenstemming bereikt over een substantiële
bijdrage door Credo, aan de bouw van een gymvoorziening bij de nieuw te stichten basisschool
en aan het bouw- en woonrijpmaken van het totale gebied inclusief een bijdrage voor het aan te
leggen geluidsscherm langs de A12.
Hiermee is een belangrijke stap gezet tot realisatie van de door het college gewenste en
noodzakelijke geachte ontwikkeling op Rozendaal.
Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders de raad nog in december van dit
jaar het voorontwerp bestemmingsplan zal gaan aanbieden.
Voor u als inwoner zal er in december 2011 inloopbijeenkomst worden gehouden. Nadere
informatie daarover volgt in In de Roos.
Als alles volgens planning verloopt zal in maart 2012 het bestemmingsplan ter vaststelling aan de
gemeenteraad worden aangeboden..
Het mag duidelijk zijn dat hier een tevreden wethouder aan het woord is. Maar ook een realist.
We staan aan het begin van een nieuwe periode met nog vele uitdagingen alvorens er echt de
schop de grond in gaat. Dat is wat het werk leuk en interessant maakt.
Free Hoving
Wethouder ruimtelijke ordening en onderwijs
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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.
Beekhuizenseweg 1

Voor de activiteit bouwen
Betreft aanvraag voor het veranderen van de omgevingsvergunning
met kenmerk RB-OVB-2011-01.

Kraijesteijnlaan 12

Voor de activiteit bouwen
Betreft een aanvraag voor de uitbreiding van het woonhuis op dit
perceel.

Kraijesteijnlaan 34

Voor de activiteit bouwen
Betreft een aanvraag voor de uitbreiding van het woonhuis op dit
perceel.

Ingetrokken aanvraag
Kapellenberglaan 37

Voor de activiteit bouwen
Vervangen kozijn aan de voorzijde (20 oktober 2011)

Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen omgevingsvergunningen verleend.

APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
Stichting de derde kerstdagloop voor dit jaarlijkse loopevenement op dinsdag 27 december 2011
over onder andere Rozendaals grondgebied (verzenddatum 3 november 2011).
Bovengenoemde vergunning ligt 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 vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum ( tot en met 15 december 2011) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880
HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige voorziening worden
aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
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Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen:
- Voor het kappen van 10 esdoorns, 5 eiken en 1 acacia in de tuin van de woning aan de
Kerklaan 21a in Rozendaal.
Deze aanvraag kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 8 oktober 2011 te Rozendaal: Abel Jozef Jan, zoon van de heer B. van Dam en
mevrouw M.P. van Dam-Martens.
Huwelijk:
In oktober zijn getrouwd de heer A.S.M. Rhee en mevrouw J.J. Jurgens.

Afscheid Sjef Hendrikx als vertegenwoordiger van Rozendaal in het comité
Open Monumentendag
Op de Open Monumentendag, elke tweede zondag in september, worden veel Rozendaalse
monumenten opengesteld voor belangstellenden. Afhankelijk van het thema van Open
Monumentendag worden er jaarlijks presentaties of tentoonstellingen verzorgd, waarin een aspect
van de Rozendaalse geschiedenis wordt gepresenteerd.
Acht jaar lang was Sjef Hendrikx als vertegenwoordiger van Rozendaal in het comité Open
MonumentenDag voor Rheden-Rozendaal, de coördinator en de drijvende kracht achter de
activiteiten in Rozendaal. Dit jaar trekt hij zich terug uit het comité en draagt hij zijn
werkzaamheden over aan Fernand Schakenraad.
De gemeente Rozendaal is Sjef Hendriks erkentelijk voor de manier waarop hij elk jaar
monumenten uit de rijke historie van Rozendaal onder de aandacht wist te brengen en daarmee
het bewustzijn stimuleerde zorgvuldig om te gaan met ons cultureel erfgoed. Het
gemeentebestuur vertrouwt erop dat de eigenaren van landelijke en gemeentelijke monumenten
zijn opvolger met hetzelfde enthousiasme blijven steunen bij de organisatie van Open
Monumentendag. Naast de bekende openstelling van monumenten voor volwassenen zal er
volgend jaar speciale aandacht zijn voor een bezoek aan monumenten door kinderen van de
basisschool.
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Burgernet
Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in de omgeving.
Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij zoekacties na bijvoorbeeld een overval,
diefstal van een auto of de vermissing van een kind of een oudere.
Als de meldkamer een Burgernetactie start, krijgen de deelnemers een ingesproken bericht via
hun vaste of mobiele telefoon, of ontvangen een SMS-je. Op basis van een goed signalement
kijkt u uit naar een persoon of voertuig. Ziet of hoort u iets dat overeenkomt met dit signalement,
dan belt u gratis naar de meldkamer van de politie. Met uw informatie kan de politie gerichter
zoeken en nog sneller in actie komen.
Mogelijkheden Burgernet uitgebreid
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om zogenaamde ‘alerteringen’ aan haar
deelnemers te versturen. Dit gaat dan veelal om minder urgente zaken. Alerteringen worden via
een sms- of e-mailbericht verstuurd. Bij de alerteringsfunctie wordt, in tegenstelling tot de
reguliere Burgernetberichten, geen afloopbericht verzonden.Tot nu toe werd Burgernet alleen
ingezet om vermiste personen, verdachten of voertuigen op te sporen. Het systeem is inmiddels
uitgebreid en wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij veiligheidsincidenten in
de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie ‘Alertering’.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde verdachte situaties of personen die in een wijk zijn
gesignaleerd of als de politie getuigen zoekt van een misdrijf. Alerteringen worden niet via een
gesproken bericht verstuurd, maar via de e-mail of sms. Burgernet heeft in de regio Gelderlandmidden al meerdere alerteringen uitgezet, onder andere voor woninginbraken, brandstichting,
overvallen en openlijke geweldplegingen.
Aanmelden/Meer Weten:
Inmiddels hebben 156 inwoners van onze gemeente zich aangemeld voor Burgernet.
Wilt u meer weten? Of wilt u zich ook aanmelden voor Burgernet? Kijk dan op
www.burgernet.nl of bel tijdens kantooruren met projectbureau Burgernet in Arnhem via
telefoonnummer 026- 376 31 35.
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Raadsvergadering d.d. 8 november 2011
De raad van de gemeente Rozendaal vergadert op 8 november 2011 over de begroting voor 2012.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De ontwerp-begroting 2012 van de gemeente Rozendaal ligt eveneens ter inzage bij de balie van
Burgerzaken. Op verzoek kan tegen betaling van leges een afschrift worden verkregen.
Onderstaand volgt de agenda voor de raadsvergadering van 8 november 2011.
Raadsvergadering
Aanvang: 19.00 uur.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 20 september 2011
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013
t/m 2015
Voorstel: De begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 t/m 2015 vast te stellen
Bij dit agendapunt houden de fractievoorzitters eerst de Algemene Beschouwingen waarna
burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen zullen reageren.
Na de reactie van het college kan nog een reactie van de fracties met antwoord van
burgemeester en wethouders volgen.
Aan de Algemene Beschouwingen is een schriftelijke (openbare) vragenronde vooraf gegaan.
7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet op
de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het doen
van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.De aanwezigen die van het spreekrecht
gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij de griffier. De leden van de raad
kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda vermelde onderwerpen. Het spreekrecht
bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.
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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 18 november 2011. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 16 november 2011 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Bezoek 5 november de Rozendaalse Herfstfair
Graag nodigen we u uit om de Herfstfair in de kerk van Rozendaal te bezoeken op
zaterdag 5 november tussen 10.00-16.00 uur. Dankzij de hulp van een heel aantal vrijwilligers
kunt u er o.a. boeken, kinderkleding, speelgoed, wijn, homemade lekkernijen, bloembollen en
sieraden/sjaals en meer handwerk voor een schappelijk prijsje kopen. Ook de oliebollenkraam is
weer van de partij. Alle inkomsten gebruiken we dit jaar voor aankoop van een piano voor de
kerk. Tevens is er een loterij met prijzen van de The Hunting Lodge te Rozendaal, Keurslager De
Haas en het Groenhorst College te Velp. De entree is gratis.
Voor meer informatie en/of sponsoring kunt u ons bellen: 06-2480 2009 of mailen:
herfstfair@hotmail.nl

Arnhemsche Hockey Club (AHC) wordt 100 jaar, Dubbel Goud.
Zondag 6 november 2011: de officiële opening van het lustrum jaar! AHC bestaat 100 jaar en dat
gaan wij uitgebreid vieren. Die zondag spelen alle senioren teams thuis, waaronder Dames 1 om
12.45 uur en Heren 1 om 14.45 uur. Om 16.30 uur vindt de spectaculaire officiële opening plaats.
De leden en jeugdleden van AHC brengen dan samen met de Burgemeester en Wethouder van Sport
van de gemeente Rheden en de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockey Club een toost
uit. Het lustrum boek en de lustrum lijn worden gepresenteerd en aangeboden. De oprichtingsdatum
van de Arnhemsche Hockey Club is 8 november 1911. Op dinsdag 8 november 2011 vindt een
bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats op de club, waarbij ‘the making of’ het lustrum boek
centraal staat.
Vooruitblik naar Lustrum activiteiten 2012: Pinksterweekend, zaterdag 26 en zondag 27 mei
In dat feestweekend worden activiteiten voor de jeugd georganiseerd, wedstrijden met (oud)
leden, reünisten, diner en een groot feest. Op zondag is er een familie toernooi met lunch en
barbecue.
Weekend in juni: Interland en wedstrijd G hockey
Zondag 4 november; Afsluiting van het lustrum jaar
Voor inlichtingen: Beekhuizenseweg 95 Bestuur AHC: Annet van den Hoek, communicatie
6881 AH Velp tel 06 5329 5829 www.ahcvelp.nl Lustrum Cie: Loes Hupkes,
ahc100@ahcvelp.nl tel 06 51 533 429
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Kinderij start actie in samenwerking met UNICEF
Kinderij is gestart met een bijzondere actie. Wie zich voor de woensdag of vrijdag inschrijft bij
één van haar kinderdagverblijven, ontvangt, na plaatsing, een cadeau. Dit kan zijn een waardebon
van UNICEF ter waarde van € 50,- óf 2 weken gratis opvang.
Door producten van UNICEF aan te schaffen, ondersteunt u het welzijn van kwetsbare kinderen
wereldwijd. Zij zorgen er onder andere voor dat kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes
en dat ze worden beschermd tegen geweld, discriminatie en uitbuiting. UNICEF en Kinderij
hebben beide de ontwikkeling van het kind voorop staan! Voor de woensdag en vrijdag geldt dat
er direct plaatsingsmogelijkheden zijn. Hiervoor is dus geen wachtlijst. Op het kinderdagverblijf
van Kinderij voelt uw kind zich thuis zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. De pedagogische
medewerkers van deze professionele organisatie zullen uw kind met zorg, aandacht en
geborgenheid volgen en stimuleren. Kinderij heeft locaties en gastouderopvang in de gemeenten
Doesburg, Rheden, Rozendaal, Lochem en Bronckhorst.Meer weten over deze actie? Kijk dan op
www.kinderij.nl of bel met de afdeling klantbeheer: 0313- 431 000.

Pèpe’IJs
Pèpe's IJsseizoen zit er al weer even op, de vriezer is leeggemaakt en de bakfiets staat in de
winterstalling. Nog niet zo lang geleden hebben we ons in dit blad voorgesteld en moest het
(ijs)seizoen nog beginnen. Nu, na ruim een half jaar, hebben we het idee dat veel mensen ons al
kennen. Velen komen niet alleen een ijsje eten, maar ook een praatje maken. Heel gezellig en we
mogen het eerste seizoen, niet alleen daarom, dan ook succesvol noemen.
We willen langs deze weg iedereen bedanken. We hopen uiteraard weer op jullie komst volgend
jaar en natuurlijk ook op veel zonnige dagen.
Groet Pèpe's IJs locatie Rozendaal

Scholieren helpen U bij computervragen
Als u een computer of een mobiele telefoon heeft, dan kent u dat misschien wel. Hoe kan ik een
mailtje van de kleinkinderen beantwoorden? Kan ik ook een foto versturen? Of hoe geef ik de
meterstanden via de computer door? Misschien is dit dan iets voor u!
Sinds kort moeten alle middelbare scholieren een aantal uren Maatschappelijke Stage verrichten. In
het kader hiervan heeft de kerk van Rozendaal contact gezocht met het Arentheem College.
De kerk biedt leerlingen van de tweede klassen van Havo, Atheneum en Gymnasium een aantal
stageplekken aan, bijvoorbeeld Koken voor daklozen en de Actie Kersttas.
Maar we doen nog meer. Ook op het gebied van computer en mobiele telefoon bieden we hulp aan.
Als u soms moeite heeft met een van deze apparaten, dan willen deze scholieren u daar graag bij
helpen.
Bij deze cursus zullen enkele leerlingen op een aantal middagen mensen helpen met de vragen.
De cursus is gratis. De plaats van handeling is de kerk van Rozendaal, of indien gewenst bij u thuis.
De tijdstippen zullen in overleg met de cursisten worden gekozen, ergens in de periode vanaf begin
november 2011 tot eind februari.2012 Bij de cursus zal de heer Dijkhuis aanwezig zijn voor de
begeleiding.
Schroom niet om u zich hiervoor op te geven; de jeugd helpt u graag bij deze onderwerpen!
Mocht u belangstelling hebben, dan volstaat een telefoontje of een mailtje (als dat lukt) naar
J.H. Dijkhuis, tel. 026 4954437 mail jan.dijkhuis@tiscali.nl
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Tennisvereniging Beekhuizen te Velp genomineerd door Het sportbestuur van
het jaar
Tennisvereniging Beekhuizen is genomineerd voor de prijs Sportbestuur van het jaar 2010/2011.
Dit is een prestigieuze prijs in sportland. De verkiezing wordt georganiseerd door NOC*NSF is
samenwerking met Sport Bestuur & Management, een vakblad voor sportbestuurders. Vrijdag 28
oktober jl. vond de Genomineerdendag plaats in Den Bosch. 8 delegaties van de genomineerden
verenigingen waren hiervoor uitgenodigd en tijdens deze dag was aan hen de taak om de jury te
overtuigen waarom nou juist hun bestuur deze prestigieuze titel verdient. Vanuit het bestuur van
TV Beekhuizen hebben Monique Barrée (pr & communicatie), Harry Beek (TC) en Rolf
Kwakkel (org. Windmill Cup) met veel verve en overtuiging hun vereniging in de schijnwerpers
gezet. Op 18 november a.s. zal tijdens het Nederlandse Congres voor Sportbestuurders de
winnaar bekend gemaakt worden. Waarom is TV Beekhuizen genomineerd? Deze
tennisvereniging uit Velp met 1280 leden is er voor álle Beekhuizenaren, van kruk tot crack en
van 5- tot 85-jarigen. Dit blijkt uit allerlei initiatieven die afgelopen jaar zijn gestart, zoals de
buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. In de aanmelding van deze sportvereniging valt
echter vooral de organisatie van de Windmill Cup, het hoogste internationale jeugdtennistoernooi
van Nederland, op. Niet zozeer het toernooi zelf als wel het thema duurzaamheid dat aan het
toernooi was gekoppeld, is op zijn minst bijzonder te noemen. Denk hierbij aan alle vormen van
energiebesparing en liefde voor het milieu. Een grote groep spelers werd vanuit Parijs met 1 bus
opgehaald om de CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden. Het vervoer tijdens de toernooiweek
in Velp was zoveel mogelijk elektrisch, de communicatie verliep digitaal, er is op 2 banen LED
verlichting geplaatst, het afval werd gescheiden, de catering was biologisch de CO2 uitstoot van
het toernooi werd berekend en gecompenseerd met windenergie. Tijdens het toernooi hadden we
een windmolenpark dat voor ons draaide, maar ook hebben we “wind”bomen bij de ingang van
de Beemt geplant. Tevens organiseerden wij op woensdag 13 juli een symposium over
duurzaamheid. Naast de juryprijs is er dit jaar voor het eerst een publieksprijs. Vindt u ook dat
TV Beekhuizen deze moet winnen? Stem dan op ons, dit kan tot 16 november.
www.sportbestuurvanhetjaar.nl
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