Rozendaal, 1 februari 2019
Uitgave 2019-03
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Beste mensen,
Deze maand ben ik 70 jaar geworden en dan verplicht de wet mij mijn functie als burgemeester
van Rozendaal neer te leggen.
Ik ben dan bijna 10 jaar burgemeester geweest, een periode waar ik met voldoening en warmte op
terug kijk. In die periode is de wijk de Del gerealiseerd en op 7 januari heb ik nog de nieuwe
school mogen openen.
Maar minstens zo belangrijk heb ik de contacten met u gevonden. Als burgervader heb ik de 50en 60-jarige bruidsparen mogen bezoeken. Altijd een feest om bij zo’n feestelijke gelegenheid de
mensen een bezoek te brengen en hen te horen vertellen over hun ervaringen in Rozendaal, waar
ze vaak al vele jaren wonen.
Ook de contacten op straat, bij de krantencontainer en soms bij de Albert Heijn (in Velp) gaven
me het gevoel dat we allen genieten van het wonen in Rozendaal. We zijn bevoorrecht in zo’n
mooie gemeente te mogen wonen. Met onze prachtige natuur en de vele voorzieningen vlakbij in
de buurgemeenten Arnhem en Rheden, zijn we viermaal door Elsevier uitgeroepen tot mooiste
woongemeente van Nederland. Iets waar we trots op mogen zijn.
Door mijn vertrek kwam in het voorjaar de zelfstandigheid van de gemeente weer ter discussie.
In de gesprekken met u heb ik altijd begrepen dat de overgrote meerderheid van u graag in een
zelfstandige gemeente Rozendaal wil wonen; baas in eigen dorp.
Na enige discussie hebben wij de provincie er van kunnen overtuigen dat ik opgevolgd moet
worden door een door de kroon benoemde burgemeester. Gelukkig heeft de provincie zich laten
overtuigen en onze wens gehonoreerd. Op 14 februari wordt Ester Weststeijn benoemd als mijn
opvolgster. Uit de eerste contacten heb ik de indruk gekregen dat ze er erg veel zin in heeft, en
met haar geheel andere profiel een goede burgermoeder wil worden. Ik hoop en verwacht dat ze
net zo veel van haar functie zal genieten als ik gedaan heb. Ik hoop dat ze ook dezelfde warmte
zal voelen die ik de afgelopen 10 jaar heb gevoeld.
Op donderdag 31 januari is afscheid van mij genomen. Als ik dit schrijf is het nog niet zo ver,
zodat ik u niet kan vertellen hoe de dag verlopen is. Wel kan ik mijn speech over mijn ervaringen
in de afgelopen jaren bijvoegen. Daaruit blijkt dat ook in bestuurlijk opzicht Rozendaal een
atypische gemeente is. Maar iedereen die hier burgemeester mag zijn, is een bevoorrecht mens. Ik
heb dat voorrecht de afgelopen 10 jaar gehad. Ik ben dankbaar voor de warmte die ik hier
gevoeld heb. Ik blijf hier wonen, dus zal ik u ongetwijfeld nog menig keer in het dorp
tegenkomen. Ik zou daarom zeggen: Tot spoedig ziens.
Jan Hendrik Klein Molekamp
Burgemeester
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Speech burgemeester J.H.Klein Molekamp bij zijn afscheid op 31 januari 2019
Beste mensen,
Deze maand ben ik jarig geweest en dat is voor de wetgever reden om mijn burgemeesterschap
per 1 februari 2019 te beëindigen.
Mijns inziens een verouderd criterium, zeker in een tijd waarin langer doorwerken centraal staat
in de politieke discussie. Anderzijds is het wel goed dat Rozendaal na tien jaar een nieuwe
burgemeester krijgt. Die kijkt weer met frisse blik naar de zaken die in Rozendaal spelen.
Voor mij tijd om mij te bezinnen om nieuwe uitdagingen te zoeken of om daadwerkelijk met
pensioen te gaan, en zoals het een goed pensionado betaamt: meer gaan reizen, golfen en lezen.
En ook dat is geen straf. Dat ik deze keuze durf te stellen, betekent dat ik in goede gezondheid
verkeer en nog uitdagingen durf aan te gaan.
Ik besef dat dit een voorrecht is die niet elke 70-jarige is gegeven. En daar mag, moet ik dankbaar
voor zijn.
Ik wil de verschillende sprekers dank zeggen voor hun vriendelijke woorden. Het voordeel van
afscheid nemen is dat een ieder iets aardigs over je vertelt.
En ik ben naïef genoeg dat ik denk dat ze het menen.
Ik zou willen beginnen met mijn collega uit Wageningen te danken voor zijn vriendelijke
woorden. Hij heeft gesproken als voorzitter van de burgemeesterskring, een functie die hij
vervulde toen ik kwam en die nog steeds op voortreffelijke wijze vervult. Deze kring komt elke
maand bijeen en ik heb deze bijeenkomsten altijd als heel plezierig en nuttig ervaren.
En het prettige was, als ik een keer geïrriteerd was over wat er in Rozendaal was gebeurd, ik
altijd opgewekt weer terug kwam. Want de Rozendaalse problemen vielen in het niet bij wat er in
andere gemeenten gebeurde, zowel inhoudelijk als politiek. Elke keer weer realiseer je je hoe
bevoorrecht een burgemeester van Rozendaal is. Wij kennen de grootstedelijke problemen van
onveiligheid en armoede niet. Natuurlijk zijn er weleens kleine irritaties in de Rozendaalse
politiek, maar niet vergelijkbaar met de veel gepolitiseerde grotere gemeenten.
Het is niet voor niets dat Rozendaal in de Elsevier viermaal is uitgeroepen tot mooiste
woonlocatie van Nederland. Dat komt doordat we op velerlei gebied hoog scoren en weinig
problemen hebben. Dit is niet alleen onze verdienste, maar hebben we ook te danken aan onze
buurgemeenten Rheden en Arnhem.
Het ziekenhuis ligt vlakbij Rozendaal (in Arnhem), met een dependance in Velp, het
gezondheidscentrum in Velp, het Openluchtmuseum in Arnhem, Burgers Zoo ook in Arnhem
enz. enz..
Maar zelf zijn wij natuurlijk een fantastische gemeente die voor meer dan 80% uit natuurlijk
gebied bestaat. Vanuit ons huis, luxe of bescheiden, lopen we zo in de bossen en/of op heide. We
zijn een groene gemeente, ook in het dorp zelve, en dat moeten we blijven koesteren. En
natuurlijk hebben we ook ons kasteel, al meer dan 700 jaar basis van onze gemeenschap, we
hebben hier in 2014 aandacht aan besteed.
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En ik mag wel zeggen dat de verhouding met de huidige kasteeleigenaar, de Stichting Gelders
Landschap en Kasteelen, beter is dan ooit.
Toen ik in 2009 startte als burgemeester waren er twee belangrijke projecten van start gegaan: er
moest een nieuwe woonwijk op de oude sportvelden bij De Del komen, en de huidige basisschool
moest worden vervangen en in de nieuwe wijk worden gerealiseerd.
En de inkomsten uit het bouwproject moesten als basis dienen voor de financiering van de nieuw
te bouwen school.
Ogenschijnlijk een eenvoudige opgave, maar in de praktijk veel weerbarstiger dan gedacht.
Dan merk je dat bestuurlijke processen lang duren, en in Rozendaal misschien nog een tikje
langer dan elders. En daar zijn wel verklaringen voor te vinden. Door de kleinschaligheid van
deze gemeente heeft een ieder wel een mening over deze projecten. Daarbij is het altijd
makkelijker om bezwaren te noemen dan de noodzaak te benadrukken. En de raad is daar
gevoelig voor, zeker omdat alle raadsleden en hun buren precies weten waar het over gaat. Dat is
de kracht en de kwetsbaarheid van de Rozendaalse democratie. Zo had de bebouwing van de
tennisbaan een hoge emotiefactor.
Zonder deze bebouwing had de Del nooit als enige financieringsbron van de school kunnen
dienen. Inmiddels hoor ik alleen maar positieve geluiden over onze nieuwe wijk.
Ik beschouw de uitreiking van de eerste sleutel in de nieuwe wijk dan ook als een van de
symbolische hoogtepunten in mijn burgemeesterschap. Niet alleen omdat het inwoneraantal de
afgelopen twee jaar in onze gemeente met 10% gestegen is, maar vooral omdat ook het
schoolproject dan heel anders was verlopen.
Voor mijn collega in Arnhem kan zo’n sleuteluitreiking een bijna maandelijks terugkerende
handeling zijn, maar zijn betrokkenheid bij zo’n project is echter heel anders. Het plaatst de
problemen van Rozendaal wel in perspectief.
Een tweede oorzaak van langdurige procedures is de wetgeving. Het aantal onderzoeken bij wat
je bij zelfs het meest kleinschalige project moet doen, is groot. En als je er één vergeet, dan fluit
de Raad van State je terug. Zo hadden wij geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 500
extra autobewegingen bij De Del op het omringende natuurgebied. Als u weet dat dit gebied
grenst aan de A50 met 100.000 autobewegingen per dag, kan elke statisticus je vertellen dat dit
statistisch 0 is. Het leidde echter wel tot een vertraging van twee jaar en tot enkele
honderduizenden Euro’s extra aan kosten.
Een ander punt dat besturen is Rozendaal ingewikkeld maakt, is dat je weet dat tegenstanders van
een project in Rozendaal, elk gaatje die de wetgeving biedt zullen benutten. Het voordeel is dat,
wanneer je dit weet, je bij elk project de maximale bestuurlijke zorgvuldigheid in acht neemt. En
het is juist mijn taak als burgemeester om hier op te letten.
En dan kom ik bij het tweede belangrijke project: de nieuw te bouwen Dorpsschool. Ik heb deze
afgelopen 7 januari officieel mogen openen en ik kan u zeggen: ik ben trots op het resultaat; een
school die hoort bij het Rozendaal, een goede basis vormt voor onze toekomstige generatie. Voor
aanvang van mijn burgemeesterschap had de raad reeds besloten dat de huidige school niet
voldeed, en de huidige locatie niet geschikt was voor een nieuw te bouwen school. Een besluit
dat later nog meermalen door de raad is bekrachtigd. Maar toen de raad besloot van de locatie De
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Del af te zien onder druk van een actiegroep van moeders, moest naar een andere locatie worden
gezocht. En dat betekende het bebouwen van een van de weitjes in Rozendaal, bijna
heiligschennis en in strijd met de verkiezingsprogramma’s van 2010. En dat hebben we
geweten!!!
De schoolbouw heeft meermalen zelfs de landelijke pers gehaald. Als burgemeester heb ik geen
voorkeur uitgesproken over de locatie van de nieuw te bouwen school. Nadat de raad hierover
een besluit genomen had, heb ik dit besluit altijd loyaal uitgevoerd. En volgens mij is dat ook de
rol van een burgemeester: laat de keuzes van de locaties aan de politiek maar voer die besluiten
loyaal uit.
De burgemeester moet wel de zorgvuldigheid van het proces bewaken en de raad wijzen op
inconsistenties in de besluitvorming.
Een derde belangrijk item: de financiën. Wie rijk is, wil rijk blijven en zo mogelijk een tikje
rijker worden. En dat is gelukt. Politiek is dat de verdienste van de wethouders van financiën,
maar ik wil hier zeker ook de interne organisatie noemen. Ze zijn zich er beter dan wie ook van
bewust dat elk dubbeltje eerst verdiend moet worden, alvorens het uit te geven.
Een geheel andere cultuur dan ik in Rotterdam en Den Haag gewend was, waar zuinigheid beslist
geen basiseigenschap is.
En nu ik de eigen organisatie heb genoemd, wil ik deze ook dankzeggen voor haar inzet en
betrokkenheid de afgelopen tien jaar. Het is een kleine, maar hondstrouwe organisatie die loyaal
en betrokken is. Het is echter ook een organisatie die lang in dezelfde samenstelling heeft
gewerkt. En terwijl de wereld in sneltreinvaart verandert, blijven zij hechten aan tradities en
werkwijzen die hun nut bewezen hebben. En hiertussen kan een spanningsveld ontstaan. Dit is de
reden geweest om de afgelopen twee jaar te kijken naar wat de meest geëigende
organisatiestructuur is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het lijkt daarbij nodig om
meer samenwerking te zoeken met de ons omringende gemeenten omdat vooral de ICT
investeringen vereist die het niveau van een kleine gemeente te boven gaan.
Maar ook een grotere gemeente als Arnhem, Rheden en Renkum zoeken deze samenwerking. Het
afgelopen jaar zijn de nodige stappen gezet en zijn besluiten genomen. Het is nu aan de nieuwe
burgemeester en het college om hier verdere invulling aan te geven.
En daarmee ben ik toe aan het college. Ik heb twee colleges gehad met de BGR en Rosendael ’74
wethouders, en twee tussen Rosendael ’74 en het PAK. Ik moet u zeggen dat het met allen
plezierig samenwerken was.
Ik ben altijd met veel plezier naar de collegevergaderingen gegaan en heb altijd een gevoel van
collegialiteit gevoeld. We hadden een openheid waar veel van mijn collegae jaloers op zouden
zijn.
En dan ben ik nu bij mijn belangrijkste taak als burgemeester gekomen. In Rozendaal moet de
burgemeester vooral burgervader zijn. Het contact met de inwoners, heb ik vooral via “In de
Roos” gevoerd. Als ik dan weer geschreven had hoe mooi Rozendaal was, werd ik aangesproken
met de tekst: “U heeft het hier wel naar uw zin burgemeester”. Ik antwoordde dan: “maar voelt u
zich hier ook niet heel bevoorrecht?”. Dan constateerden we samen hoe mooi Rozendaal is en
hoe bevoorrecht we zijn hier te mogen wonen.
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Belangrijke ontmoetingsplaatsen waren natuurlijk ook de kranten-container bij de kerk in
Rozendaal en de plaatselijke Albert Heijn (al ligt deze dan wel net over de grens in Velp).
Rozendaal is nog een van de weinige plaatsen waar de burgemeester 50-jarige huwelijken
bezoekt. Dan kan in een kleine gemeente. En dan zie je hoe ouderen, veelal in goede gezondheid,
genieten van hun Rozendaal.
Ik zou nog veel over het burgemeesterschap van Rozendaal kunnen praten, maar dat doe ik niet.
Met mijn komend vertrek laaide de discussie over de zelfstandigheid van Rozendaal in het
voorjaar weer op. Moest ik vervangen worden door een waarnemer of een burgemeester.
Rozendaal liet duidelijk blijken dat zij een eigen benoemde burgemeester wil. En gelukkig heeft
de provincie deze wens gehonoreerd. Ik ben dan ook blij dat ik wordt opgevolgd door Ester
Weststeijn en de zelfstandigheidsdiscussie weer voor jaren achter de rug is.
Natuurlijk is het merkwaardig dat zo’n kleine gemeente in deze tijd kan blijven bestaan. Maar
koester het als een cultureel bestuurlijk monument.
Nergens is de plaatselijke democratie zo goed tot ontwikkeling gebracht en de afstand tussen de
kiezer versus gekozene zo klein als in Rozendaal.
Tegen de Provincie zou ik willen zeggen, wees trots, en draag die trots ook uit in Den Haag.
En met de Provincie ben ik gekomen bij de Commissaris van de Koning, die hier aanwezig is. Ik
zou hem willen dankzeggen. Hij is degene geweest die mij verleid heeft te solliciteren naar
Rozendaal. Hij zei: “Rozendaal en jij passen bij elkaar”. En daar had hij gelijk in. Ik betwijfelde
of het burgemeesterschap wel iets voor mij zou zijn. Ik kan u zeggen, ik vond het veel leuker dan
ik had verwacht.
Ik heb hier fantastische jaren gehad. Ik heb veel warmte gevoeld en ik zal hier zeker blijven
wonen zo lang als mogelijk is. Ik zal me echter de komende jaren niet overal laten zien, zeker
niet uit desinteresse, maar ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen.
Ik wens Ester Weststeijn heel veel succes en ik hoop dat ze net zo geniet van het
burgemeesterschap als ik gedaan heb.
Het gaat u allen goed, dank voor uw komst!
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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.
Kapellenberglaan 29
Betreft aanvraag voor het vervangen/vergroten van de
dakkapel aan de voorzijde van de woning op dit adres.
Verleende omgevingsvergunning
Kapellenberglaan 23
Betreft vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning op dit adres, verzenddatum 1
februari 2019.
De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum
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 vergunning en/of
ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843662). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
 De eigenaar van het perceel Kerklaan 5-7 voor het kappen van 13 bomen op voornoemd
perceel (verzenddatum 29 januari 2019).
De verleende vergunning ligt 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 deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen
zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 12 maart 2019), een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal,
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
 Centrercom.bv voor het plaatsen van 6 driehoeksborden in de periode van 7 maart 2019
t/m 20 maart 2019, ter promotie van de Waterschapsverkiezingen.
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 Trots Events Concept voor een “Trotsmarkt” op het terrein van kasteel Rosendael op
zondag 26 mei 2019 en een “Trotsmarkt” op zondag 27 oktober 2019.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 25 januari 2019 te Rozendaal: mevrouw E. Drosten - van der Hoeven.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Vooraankondiging Informatiebijeenkomst Mijn Huis Mijn Toekomst
“Mijn Huis Mijn Toekomst” is een project waarbij senioren worden geholpen om hun huis meer
levensloopbestendig te maken. Misschien kent u dit “Opplusproject” al uit de gemeente Rheden.
De gemeenteraad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om het ook in Rozendaal te gaan
uitvoeren. De activiteit is bedoeld voor Rozendalers van 65 jaar en ouder.
Op 27 november 2018 heeft een kleine informatiebijeenkomst over Mijn Huis Mijn Toekomst
plaatsgevonden in het gemeentehuis. Het project gaat binnenkort van start.
Daarom vindt er op zaterdag 9 maart aanstaande een grote Informatiebijeenkomst plaats.
Alle Rozendalers van 65 jaar en ouder ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke
uitnodiging.
Tijd en plaats Informatiebijeenkomst “Mijn Huis Mijn Toekomst”
Zaterdag 9 maart, van 14.00-16.00 uur, in de “Serre van Rozendaal”, Kerklaan 15

Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022
Op 15 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal een
subsidieregeling vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019.
Het betreft de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022 .
Toelichting
Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening
Rozendaal 2019 (ASV) vastgesteld. De nieuwe subsidieregeling heeft als doel, deze
algemene subsidieverordening te concretiseren. Deels bestaat dit uit het beschrijven en
standaardiseren van de werkwijze bij subsidieverlening, deels uit een inhoudelijke
invulling. In de subsidieregeling wordt bijvoorbeeld op hoofdlijnen beschreven welke
activiteiten voor subsidiëring in aanmerking komen. De subsidieregeling heeft betrekking
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op de volgende beleidsterreinen uit de ASV: Sport; Kunst en cultuur; Maatschappelijke
zorg en welzijn, inclusief maatschappelijke ondersteuning; Toerisme en recreatie;
Onderwijs, en Volksgezondheid.
Verschillen met voorafgaande subsidieregeling
In vergelijking met de vorige subsidieregeling is er sprake van een aantal tekstuele
verduidelijkingen. Er is één inhoudelijke wijziging: jubilea komen niet meer voor
subsidiëring in aanmerking. De reden is, dat kosten voor een jubileum te voorzien zijn.
Een organisatie kan hiervoor sparen.
De Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal treedt in werking op de dag van
bekendmaking en heeft een werkingsduur tot en met 2022, gelijk aan die van de Algemene
subsidieverordening Rozendaal 2019.
Bekendmaking
De bekendmaking van de nieuwe subsidieregeling vindt plaats in het elektronisch gemeenteblad
Rozendaal 2019 nummer 19548 d.d. 30 januari 2019. De subsidieregeling wordt ook op onze
website www.rozendaal.nl geplaatst. Hier kunt u het bestand ook downloaden.
Ter inzage legging
De subsidieregeling ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het
gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

Duurzaam Rozendaal
In de afgelopen maanden heeft u in dit blad kunnen lezen over de activiteiten van de Werkgroep
Duurzaam Rozendaal. Velen van u hebben gehoor gegeven aan onze vraag om de enquête in te
vullen over de staat van hun woning op energiegebied. In het vorige nummer van In de Roos
heeft u de resultaten kunnen lezen van deze Enquête Duurzaamheid. Met een respons van bijna
50% geeft de uitkomst een betrouwbaar beeld van de woningvoorraad in onze gemeente.
Afgelopen woensdag 30 januari hebben we de resultaten gepresenteerd op de kickoffbijeenkomst voor de Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050. U zult binnenkort
geïnformeerd worden over de uitkomst van deze bijeenkomst. Onze werkgroep zal zijn steentje
bijdragen aan de doelstelling van een energieneutraal Rozendaal en de transitieopgave die er ligt.
 Energiebesparing: uit de enquête blijkt dat er nog veel te isoleren valt. 70 Procent van de
woningvoorraad in Rozendaal dateert van vóór 1975. Bij alle woningen gebouwd vóór die
tijd (die zijn nu dus bijna 45 jaar oud!) is na de bouw maar bij 69% (extra) muurisolatie
aangebracht, bij 40% (extra) vloerisolatie en bij 62% (extra) dakisolatie. Tot 1975 waren
de voorschriften voor warmte-isolatie in de bouw minimaal, dus veel woningen in
Rozendaal zijn nauwelijks geïsoleerd. Elf respondenten geven zelfs aan dat in hun
woonkamer nog enkel glas aanwezig is. Sommige van deze huizen hebben de
monumentenstatus, wat een extra uitdaging is.
 Energieopwekking: in onze gemeente lijkt zonne-energie de beste optie om zelf
(duurzame) energie op te wekken. Van de Rozendaalse woningen heeft 15%
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zonnepanelen. Dat is een mooi begin, maar voor de energietransitie moet dat percentage
flink omhoog. Marnix Scholten van onze werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt om een
coöperatie op te richten die zonnepanelen plaatst op gunstig georiënteerde daken en
waarbij elke inwoner van ons postcode-gebied (plus de aangrenzende) hierin kan
investeren en goedkope stroom kan afnemen. U hoort hier binnenkort meer over.
 Duurzame warmte: 8 respondenten van de enquête geven aan dat hun woning een
warmtepomp heeft en 2 huizen zijn zelfs aardgas-loos. Willen we te zijner tijd allemaal
van het aardgas af, is er dus nog genoeg te doen. Misschien inspireren deze voorbeelden
Rozendaalse woningbezitters hun huis ook te verduurzamen, bijvoorbeeld bij een al
geplande renovatie. We roepen de voorlopers in onze gemeente op om zich te melden;
hopelijk kunnen we een ‘voortrekkersgroep’ formeren met huiseigenaren die hun
ervaringen willen delen met andere bewoners.
Erik Kool, voorzitter
erik.kool@kpnmail.nl

Boswerkzaamheden Openluchttheater Pinkenbergseweg
In “In de Roos” van 16 november 2018 bent u geïnformeerd over de kap van een perceel sparren
door Het Geldersch Landschap in verband met de aantasting van deze bomen door de letterzetter.
Hierin is ook aangegeven dat deze keversoort zich uitbreidde naar omliggende sparren.
Vorige week zijn wij geïnformeerd dat de eigenaar van het Openlucht Theater aan de
Pinkenbergseweg (de gemeente Rheden), vanaf maandag 4 februari 2019 start met het kappen
van de sparren die aldaar op het terrein aanwezig zijn, eveneens in verband met de letterzetter.
Aantasting
De letterzetter is een kleine bastkever (4 tot 5 mm groot) en komt vooral voor op sparren. Zijn
lichaam is bedekt met geelbruine haren. De bomen kunnen door harsvorming insecten weren,
maar als ze zijn verzwakt - door droogte of stormschade dan kan de boom door vele kevers
gekoloniseerd worden. De gangen die de kevers onder de schors boren, veroorzaken een
karakteristieke patroon waarbij het lijkt of er een boekwerk is geschreven. Vandaar de naam
letterzetter.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden, Team Woon- en
leefomgeving, Dhr. M. Hazeleger, 026-4976911.

Gemeentepagina openbare orde en veiligheid
Gezocht in verband met verhuizing – beheerder Whatsapp groep Kapellenberg
Het Rozendaalse buurtpreventie WhatsApp project draait inmiddels naar tevredenheid en levert
een belangrijke bijdrage aan het veilig houden van onze gemeente.
Voor de diverse WhatsAppgroepen zijn betrokken en alerte beheerders noodzakelijk voor een
goede voortgang van het project.
Omdat de huidige beheerder van de wijk Kapellenberg Rozendaal gaat verlaten zoekt hij een
opvolger. Nu alles staat, brengt het niet veel werk meer met zich mee. Belangrijk is om op
‘diplomatieke wijze’ te waken over de discipline binnen de WhatsApp groep en daarnaast om zo
nu en dan nieuwe deelnemers toe te voegen.
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Als u het ook belangrijk vindt dat deze functie opnieuw goed wordt ingevuld en u uw steentje aan
de veiligheid in Rozendaal wil bijdragen, wilt u dan contact op nemen met:
Lex de Lange
06-46805292
lexdelange@hotmail.com
Bij hem kunt u ook terecht voor nadere informatie over dit project
Collecterooster:
 Week 6 (4 februari tot en met 9 februari 2019)
 Week 7 ( 11 februari tot en met 16 februari)
Voor beide weken geldt dat er geen vergunning is verleend om in Rozendaal te mogen
collecteren.

Help mee met overzetten amfibieën
Net als afgelopen jaren zullen vrijwilligers in de periode maart-april amfibieën in Rozendaal
overzetten bij het passeren van de Beekhuizenseweg. De afgelopen negen jaar is met hulp van
vrijwilligers een groot aantal dieren geholpen bij deze gevaarlijke oversteek. De vrijwilligers
kunnen bij deze klus extra hulp goed gebruiken.
De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar
kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. Bij
deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over.
In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer.
Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen plaatst Geldersch Landschap dit voorjaar weer
lage schermen aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en
kikkers worden via de schermen geleid naar emmers die in de grond zijn gegraven. De
vrijwilligers zorgden ervoor dat de emmers meerdere keren per dag werden geleegd en dat de
dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg worden losgelaten.
Doe mee!
Wie de amfibieën een handje wil helpen, kan zich tot en met 15 februari opgeven als vrijwilliger.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Anton Logemann (e-mail anton@citaat.nl).

Openbare receptie nieuwe burgemeester op 14 februari 2019
Op donderdag 14 februari 2019 wordt de nieuwe burgemeester van Rozendaal, mevrouw drs.
Ester Weststeijn beëdigd en geïnstalleerd.
Ter gelegenheid daarvan wordt op die dag van 16.30 tot 17.30 in het gemeentehuis een openbare
receptie gehouden, waar de inwoners van de gemeente Rozendaal van harte welkom zijn om met
mevrouw Weststeijn kennis te maken.
1 februari 2019
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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 15 februari 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 13 februari 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Collectanten gezocht voor collecteweek Amnesty International
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2019 voor de zeventiende keer een
landelijke collecte. In Velp en Rozendaal gaan van 11-16 maart diverse collectanten langs de
deuren gaan, maar graag breiden wij ons collectantenbestand in Rozendaal uit. Door verhuizing,
ziekte en andere redenen kunnen wij op minder collectanten een beroep doen. Wij hopen dat u
zich aangesproken voelt om dit jaar twee uurtjes (of zo veel u wilt) aan de collecte voor Amnesty
te wijden. Om onafhankelijk te blijven neemt Amnesty International geen overheidssubsidies aan.
De jaarlijkse collecte is dus van heel groot belang voor deze noodzakelijke organisatie. Amnesty
bestaat – helaas – al weer vijftig jaar. Zolang mensenrechten geschonden worden blijft Amnesty
een onmisbare organisatie. Door haar bemoeienis en inzet worden jaarlijks vele misstanden
aangekaart en onterecht gevangen gezette mensen wereldwijd vrijgelaten. U kunt voor meer
informatie en/of aanmelden als collectant contact opnemen met de collectecoördinator Amnesty
International Velp/Rozendaal: Yvonne Brink, 06-20804922, e-mail depauw@dds.nl

Concert in de kerk van Rozendaal op 3 februari 2019 aanvang 15.30
De Vrienden van de Kerk te Rozendaal organiseren een concert in de kerk van Rozendaal,
Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal.
Op 3 februari komt het Vocaal Ensemble Omnitet weer naar Rozendaal. Na hun vorige optreden
in 2017 vroegen velen van U “wanneer komen ze weer terug?” Welnu binnenkort kunt U weer
van dit gezelschap genieten. Omnitet wandelt – zoals ze graag doen – door verschillende
stijlperioden van de klassieke muziek heen en wordt muziek van Mozart, Haydn, Purcell, Rossini
en Beethoven gebracht. Met als hoogtepunt de Spanische Lieder van Robert Schumann. Website:
Omnitet.nl.
De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Entree € 13 pp. voor Vrienden € 10.- ,voor Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.- Kinderen
jonger dan 10 jaar hebben onder begeleiding gratis toegang.
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk. Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Historische wandeling op landgoed Biljoen
De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op woensdag 6 februari een
wandeling op landgoed Biljoen. Normaal gesproken is de achterkant van het kasteel niet te
bezoeken maar tijdens deze wandeling wordt een uitzondering gemaakt. De boswachter neemt de
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wandelaars mee door bossen en lanen, langs beken, weilanden en mooie vergezichten. Onderweg
besteedt hij aandacht aan de historie van het landgoed, het belang van de beek en vertelt hij over
de huidige ontwikkelingen. Het kasteel zelf zal niet bezocht worden.
Start: 13.30 uur bij station NS Velp, P+R oostzijde, Stationsweg 5, 6881 WC Velp. Duur: 2 à 2,5
uur. Afstand: 3,5 km. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs
Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is
noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten. Informatie: Gerard van Kerkhoff, tel. 06-23218416 of
Dirk van der Plaat, tel 06-28849331.

Ik buurt mee 13 februari 2019
Hoe hebben landkaarten en atlassen het beeld dat mensen van de wereld hebben, gevormd?
Sociaalgeograaf Harry Klein Koerkamp neemt u mee op zoektocht naar het antwoord op deze
vraag, woensdagavond 13 februari bij Boekhandel/Podium Jansen & de Feijter in Velp.
Praktische info: 20.00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur. Boekhandel/Podium Jansen & de
Feijter, Emmastraat 6 in Velp. Toegang: 5 euro per persoon (exclusief consumpties). Houders
van een Gelrepas hebben gratis toegang. Aanmelden is verplicht: lezingen.velpno@kpnmail.nl
(ook voor meer informatie). Rondom de lezing is er voldoende tijd om nader met buurtgenoten
kennis te maken. Ik buurt mee! is een initiatief van de gemeente Rheden. Het is een werkwijze
die staat voor het samen met bewoners en instanties (zoals Vivare, St. VIVA, Politie) werken aan
een sociale, prettige en veilige buurt. Kijk voor meer informatie op www.ikbuurtmee.nl

Koninklijke Rosendaalsche Kapel - jaar agenda 2019
Na het jubileumjaar 2018, zowel voor de gemeente (200 jaar) als voor de kapel (160 jaar), treedt
ook dit jaar de kapel weer meermalen op. Dit doen wij zowel met het harmonie orkest als met de
jazzband. Benieuwd naar het nieuwe repertoire? Kom ons beluisteren op een van de volgende
evenementen:
Zaterdag 2 februari - play-in - Het Rhedens, Kleiberglaan 1, Rozendaal - concert om 16.00 uur
Zondag 31 maart - voorjaarsconcert - Het Rhedens, Kleiberglaan 1, Rozendaal - aanvang 14.30
uur
Zaterdag 27 april - Koningsdag - de jazzband treedt op bij kasteel Rosendael
Zaterdagavond 4 mei - Dodenherdenking - het harmonieorkest verzorgt de muzikale omlijsting,
van circa 19.00 –20.30 uur
Donderdag 30 mei - Hemelvaartsconcert - muziekkoepel Hunting Lodge - aanvang 14.30 uur
Zaterdag 15 en zondag 16 juni - de jazzband speelt tijdens kerkfair Rozendaal
Weekend 24/25 augustus - Gelders Arcadië – participatie in muziektheater-voorstellingen nabij
kasteel Rosendael
Zondag 29 september - Posbankloop - de KRK maakt muziek voor de lopers en kijkers op de
hoek Kerklaan / Rozendaalselaan
Dinsdag 24 december - kerstnachtdienst in de Eusebiuskerk te Arnhem - het harmonie orkest
speelt tijdens de sfeervolle kerstnachtdienst.
Voor de actuele agenda neemt u een kijkje op onze website http://rosendaalschekapel.nl
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