Rozendaal, 22 november 2019
Uitgave 2019-20
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
In de Roos 22 november voorwoord Burgemeester
Ruim een maand nog te gaan, en dan sluiten we 2019 af. Voor mij is het jaar voorbijgevlogen.
Dat is niet zo vreemd, met alle veranderingen die mijn gezin en ik dit jaar meegemaakt hebben.
De weken tussen herfst- en kerstvakantie zijn vaak overvol, zo is mijn ervaring. Twee maal per
jaar doen we alsof de wereld vergaat, zo lijkt het soms: vlak voor de zomer en vlak voor het einde
van het jaar. Voorstellen moeten ‘nog even’ afgemaakt worden, vergaderingen gepland, besluiten
genomen, projecten opgestart, of juist afgerond. We hebben het druk en (of?) we maken ons druk.
In en rond ons gemeentehuis staat deze weken meer dan genoeg op de agenda: de raads- en
commissieleden hadden vorige week de laatste van een drietal bijeenkomsten over de
Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. En volgende week worden zij bijgepraat over de
acties uit de uitvoeringsagenda energietransitie, op weg naar een duurzaam Rozendaal. Begin
december vindt een tweede bijeenkomst plaats bedoeld voor alle raadsleden van de Regio
Arnhem Nijmegen, om met elkaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze regio.
Ondertussen bespreekt het college van B&W deze weken voorstellen die straks als voorgesteld
besluit in de laatste raadsvergadering van 2019 voorliggen: onder andere de
huisvestigingsverordening, waarmee we op regionale schaal schaarse huurwoningen op een
rechtvaardige, uniforme en transparante wijze willen verdelen; een nieuwe verordening inwonersen cliëntenparticipatie die regelt hoe u en anderen mee kunnen praten over voorstellen in het
sociaal domein (zorg, welzijn, jeugd) en de derde en laatste financiële tussenrapportage van 2019.
Mijn eigen agenda laat gelukkig voldoende ruimte om erop uit te gaan. Begin van deze maand
mocht ik aanwezig zijn bij de Dag van de Mantelzorg, waar Rhedense en Rozendaalse
mantelzorgers een middag lang mochten genieten van muziek, entertainment en lekkere drankjes
en hapjes. Dat klinkt luchtig en ontspannen – en dat is ook juist wat zo af en toe nodig is voor
mantelzorgers, die vaak vele uren per week klaar staan voor hun partner, kind, buurman of
vriend. De zorg die zij geven is nodig en schenkt voldoening, maar kan ook zwaar drukken. Een
middag als deze helpt om daar even los van te komen, en het er tegelijkertijd met ‘lotgenoten’
over te hebben. Ik bezocht ook de opening van een tentoonstelling van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal. In hun jubileumjaar – je zou het niet zeggen, maar ze zijn al 65! –
organiseerden zij in acht maanden maar liefst acht tentoonstellingen in de acht dorpen van
Rheden en Rozendaal, waaronder de onderwijstentoonstelling bij ons in de Torckschool in mei.
De grote opkomst laat zien hoe gewaardeerd het werk van de Oudheidkundige Kring is!
Bij een Themamiddag van de VGGM – onze veiligheids- en gezondheidsregio – werd ik met
andere bestuurders uit de regio onder andere geïnformeerd over ontwikkelingen bij de brandweer
en ambulancezorg. Ook mocht ik een kijkje nemen in de net nieuwe regionale meldkamer
Arnhem-Nijmegen. Deze meldkamer is de plek waar uw telefoontje naar de hulpdiensten binnen
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komt en op basis waarvan politie, brandweer of ambulance op pad gaan. Later deze week brengen
we als college van B&W een werkbezoek aan het Hospice in Rozendaal. Ook al zo’n belangrijke
plek waar ik graag eens binnen kijk.
Tot slot… is de Sint weer in het land! Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ondanks dat
Rozendaal geen eigen intocht heeft, schijn ik als burgemeester samen met onze
kinderburgemeester de goedheiligman wel te mogen verwelkomen in onze gemeente. Als dat
maar goed gaat…!
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Flugi van Aspermontlaan 27
Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis op
dit adres, verzenddatum 21 november 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 van de verleende
vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na
bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662). 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 de Kerklaan 21a voor een omgevingsvergunning voor het verplaatsen
van de uitweg (inrit) van zijn perceel op de De Genestetlaan (verzenddatum 15 november
2019).
• De eigenaar van de De Genestetlaan 24 voor het verplaatsen van de bestaande uitweg
(inrit) van zijn perceel op de openbare weg (verzenddatum 15 november 2019).
De verleende vergunningen 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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen
kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 27 december 2019?) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-
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3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• De bewoner van de Kapellenberglaan 36 voor het kappen van 1 beuk en 5 eiken in zijn
tuin.
Deze aanvraag 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
Geboorte:
Op 7 november 2019 te Arnhem: Lotte J. Somford, dochter van de heer Somford en mevrouw
Nieuwe Weme.
De gemeente Rozendaal wenst u veel geluk met de geboorte van uw dochter.

Ontwerpbestemmingsplan Rozendaal 2019
Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van
maandag 25 november 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp van
het bestemmingsplan Rozendaal 2019.
Hoofdlijnen van het plan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Rozendaal. Zowel de
kom als het buitengebied is in het bestemmingsplan opgenomen, met uitzondering van de
gronden gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’ dat op 31 januari 2018
onherroepelijk is geworden. Vanwege het specifieke karakter is dit plan buiten het voorliggende
bestemmingsplan gehouden. Ook de voormalige locatie van de basisschool aan de Steenhoek is
buiten het plan gelaten. Momenteel worden plannen voorbereid om tot herontwikkeling van deze
locatie over te gaan.
Met de actualisatie van de verouderde bestemmingsplannen Kom 2008 en Buitengebied 2008
wordt het gehele grondgebied van de gemeente Rozendaal voorzien van een actueel
bestemmingsplan.
Hierbij worden de bestaande situatie en de vigerende planregelingen en bouwmogelijkheden
zoveel mogelijk overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan heeft overwegend een conserverend karakter. Dit houdt in dat de bestaande
(planologische) situatie centraal staat en deze opnieuw wordt vastgelegd, c.q. wordt
geactualiseerd. Dit geldt ook voor situaties en locaties waarvoor omgevingsvergunningen zijn
verleend.
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Daarbij zijn wel nieuwe beleidsaspecten en regelgeving in het plan verwerkt, zoals de
cultuurhistorische- en archeologische beleidskaart.
Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 25 november
2019 tot en met zondag 5 januari 2020 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van
Rozendaal.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:
• op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0277.BPROZEND2019001-0001;
• op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf bestanden);
• een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op
werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen
bij de gemeenteraad van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.
Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u
het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 026 – 384 36 66.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan
kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht
en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het
ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.
Rozendaal, 22 november 2019
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. E. Weststeijn

Bekendmaking wijzigingen op de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Rozendaal 2019
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 29 oktober 2019 twee wijzigingen
vastgesteld op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019.
Toelichting
De verordening is aangepast om het de gemeenten Rheden en Rozendaal mogelijk te
maken een pilot te starten voor “Hulp bij het huishouden als algemene voorziening”. In
vergelijking met de huidige verordening is sprake van de volgende wijzigingen:
- Aan artikel 24 “Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen” is een tweede lid
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toegevoegd, over de eigen bijdrage voor Hulp bij het huishouden (Hbh) voor cliënten die
gebruik maken van de algemene voorziening Hbh.
- Daarna is een nieuw artikel toegevoegd, artikel 24a: “Basistarief en maximum aantal
uur algemene voorziening Hulp bij het huishouden”.
Zoals bekend, heeft onze gemeente de uitvoering van de Wmo gemandateerd aan de
gemeente Rheden. Wij nemen de Wmo-verordening één op één over van de gemeente
Rheden, zodat er voor onze inwoners geen verschillen ontstaan ten opzichte van de
inwoners van de gemeente Rheden.
De wijzigingen op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019
treden in werking de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad.
Bekendmaking
De bekendmaking van de wijzigingen op de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Rozendaal 2019 heeft plaatsgevonden in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal
nummer 2019- 268830 d.d. 6 november 2019, te raadplegen via www.overheid.nl .
De verordening wordt ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
Het raadsvoorstel en -besluit met de wijziging op de verordening liggen gedurende zes weken
tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een
afschrift krijgen van de betreffende stukken.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

Berichtje van de Kinderburgemeester
Beste inwoners van Rozendaal,
Mijn naam is Annemijn van der Wagen, ik ben 10 jaar oud en ik ben de kinderburgemeester van
Rozendaal. In 2017 wist ik al dat ik kinderburgemeester wilde worden, maar toen was ik nog te
jong. Ik hield het wel in gedachten en ik dacht: ik hoop dat ik ooit kinderburgemeester word!
Anderhalf jaar later kon je weer meedoen. Ik kreeg op school (IKC Dorpsschool Rozendaal) een
briefje mee en daar stond op: als jij de nieuwe kinderburgemeester wilt worden, kom dan naar de
jongerenraad in juni. De opdracht die we kregen: maak een filmpje of schrijf een brief. Ik heb een
filmpje gemaakt en daarin heb ik verteld waarom ik kinderburgemeester wilde worden en ik
filmde bij het kasteel en bij het gemeentehuis. Toen ik klaar was, had ik het filmpje ingezonden
en na een paar dagen kreeg ik een berichtje dat ik op sollicitatiegesprek mocht komen. Natuurlijk
ben ik daar naar toe gegaan en de burgemeester, Ester Weststeijn, zei na het sollicitatiegesprek: ik
bel je vanavond iets voor 18.00 uur, want ik had om 18.00 uur de vierdaagse. Ik werd gebeld met
het goede nieuws, dat ik de nieuwe kinderburgemeester zou zijn. Ik was blij, echt heel blij. Ik had
tegen mezelf gezegd, dat ik het nog niet aan mijn vrienden zou vertellen tijdens de vierdaagse. De
volgende dag had ik het aan mijn klasgenoten verteld en ietsje later stonden de burgemeester en
ambtenaar Mieke Jansma in mijn klaslokaal. Zij trakteerden de klas op lekkere taart. Toen zat ik
nog in groep 6, nu zit ik in groep 7.
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De installatie
Dinsdag 2 juli was mijn installatie als kinderburgemeester van Rozendaal. Ik werd door de politie
opgehaald en met loeiende sirenes naar het gemeentehuis gebracht. Ik kreeg de ambtsketting
omgehangen en ik kreeg mooie bloemen en er waren vrienden, klasgenoten en familie bij. De
burgemeester sprak mij toe en ik had mijn speech voorgedragen waarin beschreven stond wat ik
graag voor de jeugd in Rozendaal wil doen. Ik zou graag meer sportiviteiten en festiviteiten voor
de jeugd willen organiseren en daarnaast zou ik graag meedoen aan de landelijke ‘opschoondag’.
Ook zou ik het leuk vinden als er een kinderboekenkastje komt in Rozendaal.
Landelijke dag kinderburgemeesters
Zaterdag 28 september was de Landelijke dag voor kinderburgemeesters. Ik ben samen met
Mieke en de kinderburgemeester van Bronckhorst naar Stichtse Vecht gegaan, vlak bij Utrecht.
Het was een heel leerzame dag. Ik heb drie workshops gevolgd: ‘Hoe kan ik mijn stem laten
horen?’ door Kinderrechten.nu, ‘Samen spelen’ door Jantje Beton en ‘Diversiteit, iedereen doet
mee’ door Samen sterk zonder stigma kids4dreams. Ook waren er sportieve activiteiten
georganiseerd. De ambtskettingen van alle kinderen werden die dag tentoongesteld in een
museum. Ik mocht ook een lint doorknippen met een schaar die ik nog steeds heb!
Mijn taken
Ik heb woensdag 28 augustus bij de Rozendaalse veldtrail het startschot gegeven. Dat was mijn
eerste officiële taak. Zondag 27 oktober mocht ik samen met de burgemeester het ‘Muziek aan
huis festival’ openen in de kerk en dat was hartstikke leuk! Ik mocht het koor introduceren en
vragen stellen. Woensdag 30 oktober heb ik mijn eerste officiële jongerenraad gehad. Ik was de
voorzitter. Het was een gezellige bijeenkomst met jongeren uit Rozendaal. Samen hebben we
besproken hoe we activiteiten kunnen uitvoeren aankomend jaar. Ik doe deze taken en de taken
die nog gaan komen met heel veel plezier en wat mij betreft mag het jaar nog heel lang duren!
Zondag 8 december zal ik samen met de burgemeester aanwezig zijn bij het evenement Open
Podium - Kunst in de kerk. Ik hoop u allen daar of bij andere evenementen en/of activiteiten te
zien!
Tot dan! Hartelijke groeten,
Annemijn van der Wagen
Kinderburgemeester Rozendaal

Buurtbemiddeling zoekt nieuwe bemiddelaars
Ergernis over geluid, kinderen, huisdieren of een verkeerd geparkeerde auto? Het stelt eigenlijk
niets voor, maar soms lopen dit soort irritaties toch uit de hand. Wat voor de ene buur gewoon is,
is voor een andere buur storend. Hulp nodig? Schakel buurtbemiddeling in!
Buurtbemiddeling is een initiatief van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg,
woningstichting Vivare, IJsselland, Veluwe wonen, Portaal en de politie. Het wordt uitgevoerd
door Rijnstad.
In de drie gemeenten komen steeds meer aanmeldingen van buren binnen. In oktober 2019 zijn er
90 aanmeldingen binnen, die binnenkomen via buren zelf of instanties. Top 3 van de klachten
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zijn geluidsoverlast, pesten/intimideren en tuin/buitenproblemen. Buurtbemiddeling lost 65% van
de zaken op.
De kunst van buurtbemiddeling is het goed luisteren naar beide buren. Zijn beide buren apart
gehoord en zijn beide buren bereid met elkaar in gesprek te gaan? Dan volgt het
bemiddelingsgesprek. Dit gebeurt op neutraal terrein. We proberen begrip te laten ontstaan voor
elkaar. Als die wil er is, is dat het begin van een oplossing. Dan blijkt vaak dat de andere partij
helemaal niet zo’n onverbeterlijk, asociaal figuur is, maar ook gewoon voor rede vatbaar.
De bemiddelaars
Buurtbemiddeling werkt met bemiddelaars, getrainde vrijwilligers, die werken volgens een vaste
methode. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal
en komen niet met een oplossing. Ze stimuleren buren om die zelf te bedenken.
Hun doel is om het contact tussen de buren te herstellen en afspraken te maken over hoe het in de
toekomst beter kan.
Wij zoeken nieuwe bemiddelaars!
Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg zoekt versterking van het team. Je krijgt van
ons een professionele training buurtbemiddeling, begeleiding tijdens de werkzaamheden en
bijscholing. Je maakt deel uit van een enthousiast team. Daarnaast krijg je je reiskosten vergoed.
Vrijwilligers krijgen steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact
leggen en het helpen herstellen van de communicatie.
Belangstellenden die interesse hebben om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan of die vragen
hierover hebben kunnen contact opnemen met coördinator Heleen Woelders; zij is bereikbaar
via het mailadres: buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl of telefonisch via telefoonnummer 06
27838471.
Tips voor een goed contact met je buren
• Net verhuisd, of heb je nieuwe buren? Maak kennis.
• Vertel je buren als je ergens last van hebt en wat voor effect dit op je heeft. De kans
bestaat dat ze voor het eerst horen wat hun gedrag teweegbrengt.
• Ga met elkaar praten voordat het te hoog oploopt. Spreek af op een moment dat voor jullie
beiden uitkomt en je niet boos bent. Bedenk samen oplossingen.
• Feestje? Informeer je buren. Andersom: gun je buren af en toe een feestje.
• Kies liever niet de aanval, zoals bonken tegen het plafond of harde muziek draaien als je
buren nog slapen. Dat werkt alleen maar averechts.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid:
Fietsers: Licht aan!
Mogen wij u een waarschuwing meegeven die past in deze donkere najaarsdagen?
Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Het is
weer later licht ’s morgens en vroeger donker ’s avonds. Controleert u alstublieft uw
fietsverlichting, en die van uw kinderen. Niet eens zo zeer voor u zelf, maar vooral zodat
automobilisten u goed kunnen zien. En als die automobilisten nu ook allemaal netjes 30 rijden in
onze woonwijken… dan komen we samen wel veilig in 2020 uit!
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Herhaling preventietips voor de donkere dagen: zorg voor zicht en licht
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent
u maar even weg.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van
de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwijl
verlichting in en om de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen.
• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
• Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw
toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met
name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!
Autodiefstal/Auto-inbraak helpen voorkomen
In Rozendaal zijn er redelijk veel autobezitters van wie het voertuig is uitgerust met een
zogenoemde Keyless Entry. Landelijk is sprake van toenemende diefstal van dergelijke auto’s,
zonder sleutel.
Door middel van geavanceerde hardware kunnen criminelen gemakkelijk een auto met keyless
entry ontgrendelen wanneer zij binnen 6 meter afstand van de sleutel kunnen komen. Met een
ontvanger wordt het signaal van de sleutel van buiten een woning of in de parkeergarage
opgevangen en draadloos naar een zender verlengd die vervolgens het signaal nabootst en naar de
auto stuurt. Zo denkt de auto dat de echte sleutel in de buurt is, zal deze ontgrendelen en
vervolgens zelf in sommige gevallen ook nog starten, dit allemaal terwijl de echte sleutel in een
jas zit of in de kast ligt.
Wat kunt u doen om deze vorm van diefstal te voorkomen? Het beste is natuurlijk om keyless
entry in zijn geheel uit te schakelen wanneer dat mogelijk is. Dat kan vaak in het menu op uw
dashboard. Wat ook werkt is zorgen dat de sleutel of kaart, wanneer deze niet gebruikt wordt, in
een stalen kistje ligt of in aluminiumfolie gewikkeld is. Ook zijn er speciale hoesjes te koop,
maar helaas zitten daar soms ook onveilige tussen, dus laat u goed voorlichten. Verder kunt u er
voor zorgen dat de sleutel zich niet binnen 6 meter van een buitenmuur bevindt.

Beheerrichtlijnen voor houtwallen en bosstroken
De gemeente heeft voor alle houtwallen en bosstroken in de bebouwde kom van onze gemeente,
beheerrichtlijnen op laten stellen. Dit plan zal in week 48 geplaatst worden op onze website.
De beheerrichtlijnen geven per houtwal of bosstrook aan welke maatregelen nodig zijn om deze
te onderhouden en te behouden voor de toekomst.
Deze maatregelen kunnen per locatie van elkaar verschillen.
Indien u nabij een houtwal of bosstrook woont en wilt weten welke maatregelen bij u van
toepassing zijn, kunt u contact opnemen met Jaap Wijlhuizen, j.wijlhuizen@rozendaal.nl
van de buitendienst.
Tijdens een persoonlijk gesprek wordt u op deze wijze op de hoogte gebracht van de te nemen
maatregelen. Dit kan gaan over het verwijderen of afzetten van bomen, maar ook het aanplanten
van bomen, stuiken en bosplantsoen. Binnen het plan is er ook veel aandacht voor het onderwerp
biodiversiteit.
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werkgroep Duurzaam Rozendaal
Een bijzonder duurzaam huis in Velp
Tijdens de Duurzame Huizen Route van begin deze maand stelden Simon en Cecile hun huis
open voor geïnteresseerde bezoekers. Ik keek mijn ogen uit in deze fraai opgeknapte woning net
over de gemeentegrens, die zelfs energie opwekt.
Bewoners: Simon van der Heide en Cecile van Oppen
Adres: Beekhuizenseweg 29, Velp
Soort woning: twee onder een kap. Bruikbaar vloeroppervlak 143 m2 en 640 m3
Bouwjaar: 1955, ingrijpend verbouwd in 2018
Los van het (aard)gas
Netto-producent van energie (via PV-cellen)
Energielabel verhoogd van G tot A++
Aan de woning die Simon en Cecile begin 2018 kochten waren nog niet veel
duurzaamheidmaatregelen getroffen, wel waren er overal nieuwe kozijnen geplaatst, voorzien
van HR++ glas. Daardoor kon er nagedacht worden over een serieuze aanpak van de gehele
woning. Helaas deden de buren van hun twee onder een kap-woning vanwege hun leeftijd niet
mee met de vernieuwing van het dak, waardoor er een hoogteverschil van 20 cm is ontstaan.
Door het ruime oppervlak PV-cellen produceert de woning (over een heel jaar gerekend) ca 1.500
kWh meer elektriciteit dan er verbruikt wordt. Dat is handig als er binnenkort een elektrische
auto wordt aangeschaft.
De bewoners hebben één ‘guilty pleasure’: een sfeerhaard op propaangas. Dat kost ca. 100-150
ltr. per jaar, maar dit geeft een relatief lage uitstoot van fijnstof en CO2.
Tenslotte is het de bedoeling om de hemelwaterafvoeren af te koppelen van het riool en naar een
ondergronds reservoir te leiden t.b.v. besproeiing van de tuin en aanleg van een
‘Beekhuizensewegbeek’.
belangrijkste toegepaste duurzaamheidsmaatregelen:
- Kozijnen met HR++ glas (al aanwezig)
- Spouwmuurisolatie d.m.v. minerale wol en extra aandacht voor kierdichting
- Volledig nieuwe betonnen begane grond-vloeren voorzien van 18 cm EPS isolatie
- Volledig nieuw dak, voorzien van 20 cm EPS Platinum
- Vloerverwarming gehele begane grond en verdieping
- Lagetemperatuur-verwarming m.b.v. bron/water warmtepomp en 140 m diepe boorput.
- CO2 en luchtvochtigheid gestuurde gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning;
gescheiden systemen voor b.g. en verdieping
- 36 m2 zonnecellen. Het gehele op het zuidoosten georiënteerde dakvlak is met 22
geïntegreerde PV-cellen bedekt, fraai afgewerkt en zonder dakpannen.
22 november 2019

9

-

centraal stofzuigersysteem
serre heeft een plat dak, begroeid met sedum.

ervaringen en tips:
- De woonervaringen tot nu toe zijn overwegend positief. Vooral de vloerkoeling door de
warmtepomp tijdens de hete zomerdagen is een succes. Verbeterpunten zijn de
verwarmingscapaciteit in het kantoor (hier heeft de installateur onvoldoende rekening
gehouden met de vide en extra M3) en in de serre (75% van de wanden is glas, hierdoor heeft
het weer (te)veel invloed op de binnentemperatuur. In beide ruimten worden onder garantie 4
infraroodpanelen bijgeplaatst.
- Kostenindicatie van alle milieu- en energie-gerelateerde maatregelen:
▪ De bron/water warmtepomp met koelfunctie, boiler en ruimtetemperatuurregeling
€ 20.000
▪ CO2 gestuurde balansventilatie gehele huis
€10.000
▪ Geheel nieuwe dakplaten op huis, garage en bijkeuken inclusief aanpassingen
goothoogten en nieuwe dak- en gevellijsten en nieuw zinkwerk
€20.000
▪ Geheel nieuwe isolatie, betonvloer, inclusief vloerverwarming begane grond
€15.000
▪ Geheel nieuwe droogbouw ondervloer en vloerverwarming verdieping
€10.000
▪ Speciale kierdichting rondom, thermografisch onderzoek en blowerdoortest
€5.000
▪ 8.000 Wp PV-panelen geïntegreerd/in-dak systeem
€14.000
▪ Koudebruggen verwijderen uit de spouw, metselwerk herstellen en spouwisolatie
€3.000
▪ 72 M3 ongesorteerde afvalverwerking
€3.000
Totaal van deze milieu- en energie gerelateerde maatregelen
€100.000 Als wij genoegen hadden genomen met een mindere uitstraling, kwaliteit en
effectiviteit dan hadden we ook gas-loos en nul op de meter kunnen realiseren voor ca.
€70.0000.
- Tips en wat wij achteraf gezien anders hadden willen doen:
▪ Als je zelf geen technische achtergrond en/of tijd hebt om de uitvoerende partijen aan
te sturen dan is een objectieve installatietechnisch adviseur voor een renovatie als deze
onontbeerlijk. Urgenda heeft trouwens een dergelijke dienstverlening onder de naam
https://www.thuisbaas.nl/
▪ Open deur, maar opnieuw bewezen: een goede voorbereiding is het halve werk;
▪ Bereid je voor op de enorme afvalstroom die een renovatie met zich meebrengt. Wij
hadden dit veel milieuvriendelijker kunnen scheiden en € 1.500 kunnen besparen.
Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen! Namens de Werkgroep:
erik.kool@kpnmail.nl.
November 2019
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Uitnodiging
Het aankomend bestuur van “Coöperatie de ZonneRoos u.a.” nodigt alle belangstellenden uit
voor de eerste bijeenkomst van de ZonneRoos op woensdag 11 december a.s. in de Serre van
Rozendaal aan de Kerklaan 15.
Voorlopig Programma:
1. Presentatie over de ZonneRoos
2. Beantwoorden van vragen
3. Officiële oprichting door notaris
4. Gelegenheid tot napraten en invullen van lidmaatschapsformulier.
In de presentatie laten we u concreet kennismaken met de ZonneRoos en zullen we antwoord
geven op (onder meer) de volgende vragen:
• Wat gaat de ZonneRoos doen, en hoe?
• Wat is de achterliggende gedachte?
• Wat kan de ZonneRoos voor Rozendaal betekenen?
• Hoe kan ik een bijdrage leveren en wat brengt het mij nog meer?
Op deze avond zal de coöperatie door onze notaris officieel worden opgericht, want: zonder
officieel te bestaan is deelname niet mogelijk…
Na het afwikkelen van de formaliteiten is er gelegenheid tot napraten en staan we u zo mogelijk
persoonlijk te woord.
De presentatie begint om 20:00, de zaal gaat open om 19:30.
Omdat we graag genoeg stoelen klaarzetten, stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt op
zonneroosrozendaal@gmail.com.

Ik hoop u te mogen verwelkomen, Marnix Scholten
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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 6 december 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 4 december 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Sinterklaas bezoekt kasteel Rosendael
Voor het eerst bezoekt Sinterklaas kasteel Rosendael! Samen met zijn Pieten komt hij zijn
verjaardag vieren en is hij voor één dag kasteelheer van Rosendael op zaterdag 23 november van
11.00 tot 17.00 uur. Kaarten zijn online te koop op www.glk.nl/rosendael. In deze periode is het
kasteel alleen op zondag open, maar speciaal voor Sinterklaas kan iedereen zaterdag 23
november langskomen op Rosendael! Het wordt een dag vol oudhollandse gezelligheid, waarbij
kinderen met de Pieten leuke spelletjes doen en hun Pietendiploma kunnen halen. Natuurlijk kan
iedereen zijn bezoek afsluiten met een persoonlijke ontmoeting met Sinterklaas.Datum: zaterdag
23 november. Tijden: van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: volwassenen € 12,50, kinderen € 8,25,
Museumkaart/Donateurspas GLK €3,00 pp. Meer informatie en reserveren:
www.glk.nl/rosendael .

Landelijke collecte van het Leger des Heils
Van 25 november tot en met 30 november is de landelijke collecte van het Leger des Heils. De
collectanten gaan tijdens deze collecteweek óók in Rozendaal en Velp langs de deur.
De opbrengst vanuit Rozendaal en Velp is bestemd voor Hospice Rozenheuvel. Het Hospice is
een high care Hospice en heeft 10 bedden waar mensen worden verzorgd in de laatste fase van
het leven. Wanneer u de collectant op enige wijze mist dan kunt u alsnog meedoen aan deze
collecte. U kunt een sms berichtje versturen naar 4333 of een gift overmaken op
bankrekeningnummer: NL72 RABO0707070171 t.n.v Leger des Heils / Hospice Rozenheuvel.
Hospice Rozenheuvel is er voor zeer ernstig zieke mensen. Vaak bevinden zij zich in de laatste
weken of maanden van hun leven. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen zij deskundige zorg in een
veilige omgeving. Wij noemen dat palliatieve zorg. Ook kunnen gasten kortdurend worden
opgenomen voor een analyse van de klachten die zij ervaren zoals pijn, misselijkheid,
benauwdheid, verwardheid en onrust. We zetten onze expertise in om deze klachten te
verminderen. Voor sommige mensen is thuis (blijven) wonen in de laatste periode van het leven
geen optie meer, dan is Rozenheuvel hun laatste thuis.
In Rozenheuvel werken, naast een professioneel multidisciplinair zorgverlenend- en verplegend
team, ruim honderd vrijwilligers die vol overgave en liefde, mensen in de laatste fase van hun
leven een zo prettig mogelijke tijd willen geven. Mede dankzij deze vrijwilligers kan Hospice
Rozenheuvel nog beter aan de wensen van de gasten voldoen. Rozenheuvel biedt eveneens voor
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nabestaanden ondersteuning bij rouw en het verwerken van verlies. Natuurlijk kunt u zich ook
aan melden om vrijwilliger te worden stuur dan een mail aan: Frank.Geerts@legerdesheils.nl
Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Iedereen kan een beroep op ons doen,
ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich
door een cliëntgerichte houding. We kijken daarbij niet alleen naar de problemen, maar richten
ons op het ‘herstel van het gewone leven’. Via werk, vrije tijdsbesteding en herstel van relaties
helpen we mensen weer grip te krijgen op hun leven. Kortom: volwaardig erbij te horen! Bij het
Leger des Heils geloven we in kansen voor iedereen. We hebben oog voor de hele mens en als
het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor
iedereen, omdat iedereen ertoe doet! www.legerdesheils.nl/gelderland
Actie Kersttas
Op zaterdag 7 en zondag 8 december zamelen de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal
weer boodschappen in ten behoeve van de jaarlijkse Actie Kersttas.
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons land nog veel mensen die
op of rond de armoedegrens leven; mensen in de schulden, ouderen met alleen een AOW of
vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De kerken uit de gemeenten Rheden en Rozendaal
organiseren al jaren de Actie Kersttas. Een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen
moeten leven.
Met uw boodschappen maken we pakketten die worden verspreid door Stichting Strak (voorheen
Stichting Mensen in de Bijstand) en de plaatselijke diaconieën en caritasinstellingen.
Doet u mee?
We willen de kersttassen graag vullen met:
•
Kerstartikelen; zoals in een kerstpakket
•
Koffiemelk of koffiecreamer
•
Koffie, thee en suiker
•
Ontbijtproducten zoals Brinta, muesli e.d.
•
Feestelijk broodbeleg
•
Bakmeel, pannenkoekenmix
•
Stroop, poedersuiker
•
Blikjes ragout of vis, sauzen
•
Zakjes soep
•
Toastjes, crackers e.d.
•
Chips, nootjes, etc.
•
Koek, chocolaatjes, etc.
•
Fruitconserven en groente in pot of blik
•
Wasmiddelen en wasverzachter
•
Lekkere zeep, bodylotion, geurtjes
•
Kerststol
•
Kerstservetjes e.d.
•
Kaarsen en waxinelichtjes
•
Kleine kerstdecoraties
Geen alcohol. Alles dient nieuw, in de originele, gesloten verpakking en lang houdbaar te zijn.
Artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen, kunnen we helaas niet gebruiken.
Inleveren van boodschappen in de tuinkamer van de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15:
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zaterdag 7 december van 9.30 tot 11.30 uur (als u toch in de buurt bent om oud papier weg te
brengen) en zondag 8 december voor aanvang van de dienst van 10.00 uur.
Als u niet in staat bent om boodschappen te doen of om die in te leveren dan is een financiële
gift uiteraard ook van harte welkom!
Daartoe kunt u een bedrag overmaken naar bankrekeningnr. NL 82 ABNA 0503231592 ten name
van Stichting STRAK te Dieren, onder vermelding van “Actie Kersttas”. Zie ook
www.stichtingstrak.nl voor meer informatie.
Met uw gift kunnen we boodschappen bijkopen om de kersttassen compleet te maken, mocht er
van bepaalde artikelen te weinig zijn bijeengebracht. Overgebleven gelden worden gestort in het
noodfonds van Stichting STRAK, voor acute financiële problemen in de doelgroep gedurende het
jaar. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!!
Velps Middagkoor repeteert voor het concert van 1 december aan het begin van de
feestmaand
Op zondag 1 december 2019 geeft het Velps Middagkoor aan het begin van de feestmaand een
concert voor de liefhebbers van de zangkunst. Onder leiding van Ton de Waal zingt het liederen
van Ramses Shaffy, George Gershwin, Pjotr I. Tschaikowsky, Billy Joël en vele anderen.
Aanvang van het concert: 15:00 uur, kerkzaal open 14:30 uur. NPB-gebouw in de Fabiusstraat in
Velp. Toegangskaarten voor volwassenen € 8,50 bij Boekhandel Jansen de Feijter Emmastraat in
Velp of via koorleden. Kaarten vóór het concert aan de zaal: € 10. Kaarten voor kinderen: € 5,--

IVN wandeling Rozendaalse bos
IVN Oost-Veluwezoom houdt maandag 2 december een wandeling door het Rozendaalse bos. De
wandeling start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij kasteel Rozendael aan het begin van de
Beekhuizenseweg in Rozendaal.
Tijdens deze heuvelachtige doorstapwandeling zullen de gidsen van het IVN de geschiedenis van
het Rozendaalse Bos belichten. En hoe bereidt het bos zich nu voor op de naderende winter? Is
het daarmee ook startklaar voor het voorjaar van 2020? Wie weet, zien de deelnemers nog
tekenen van de dieren die in het bos overwinteren.
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
www.ivnoostveluwezoom.nl

KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden
Velp:
Rheden:
De Steeg

10 december
12 december
18 december

Op weg naar Kerstmis
Dhr. en Mevr. Koos en Trix Willemse
KBO Kerstviering (PCOB-ers welkom)
Parkhuis De Steeg, aanvang 14.00 uur
Velp
7 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
Rheden
9 januari
Idem, let op: in het Parkhuis in De Steeg
Data ledenmiddagen voorjaar 2020:
Velp:
11 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei
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Rheden: 13 februari, 12 maart, 2 april, 14 mei
Plaats Velp:
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Ophaalservice: Gerry Kisjes, tel.: 026-3645967
Plaats Rheden:
Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 1, Rheden
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Op weg naar Kerstmis
Bij het kerstverhaal vanaf de aankondiging aan Maria, Maria’s reis naar haar nicht Elisabeth,
Jozefs dilemma: Maria verlaten of bij haar blijven t/m de reis naar Bethlehem, zijn door de
eeuwen heen, o.a. in middeleeuwse gebedenboeken, de mooiste illustraties gemaakt.
Het echtpaar Koos en Trix Willemse heeft een grote verzameling van deze prenten en
afbeeldingen en komt ons daarvan laten zien, terwijl ze vertellen wat er allemaal op te zien is en
wat het betekent. Het wordt vast een sfeervolle middag als voorbereiding op het komende
Kerstfeest. Allemaal hartelijk welkom en neem gerust iemand mee! Tot ziens!
Kerstmiddag KBO 18 december
Ook op de Kerstmiddag van de KBO Rheden-Rozendaal op 18 december in het Parkhuis in De
Steeg komt het echtpaar Willemse, maar nu vertellen over de jeugd van Jezus, waarover in de
Bijbel niet veel wordt gesproken; behalve dat hij als twaalfjarige met leraren in de tempel
discussieert.
Naast de bekende gezongen kerstliederen en een passend kerstverhaal is er voldoende ruimte
voor onderling contact, het uitwisselen van informatie en het doen van voorstellen met betrekking
tot het functioneren van onze KBO-PCOB-afdeling. En met de nodige hapjes en drankjes
tussendoor zal niemand iets tekort komen.
Voor een goede planning en organisatie van deze middag is het noodzakelijk u vóór 14 december
telefonisch aan te melden bij mevrouw N. Suidman, tel.: 026 - 3618685 of per e-mail:
bernisuid@kpnmail.nl. PCOB leden zijn welkom! Wij zien met belangstelling op 18 december
naar u en overige gasten uit!
Het Nieuwe Jaar tegemoet!
Alle goede wensen voor een gezond en gelukkig 2020 kunnen door Velpse en Rozendaalse
KBO/PCOB-leden worden uitgewisseld op dinsdag 7 januari in Nieuw Schoonoord te Velp
en door de leden uit Rheden/De Steeg en Dieren op donderdag 9 januari in het Parkhuis in De
Steeg.
U bent van harte welkom voor een informeel samenzijn en ontmoeting en ook deze keer heeft de
heer Bram Roodhuizen natuurlijk weer een gezellige en wetenswaardige quiz voor u
samengesteld waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.
Tenslotte zullen we met elkaar het glas heffen op het fonkelnieuwe jaar 2020. Graag tot ziens in
het nieuwe jaar!
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Reizigers meer tevreden over Avan
Reizigers beoordelen de kwaliteit van het vervoer van Avan met een 7,8. Dat blijkt uit het recent
onafhankelijk uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder bijna 2.600 reizigers die
regelmatig van Avan gebruik maken. In 2017 kreeg Avan nog een 7,5 voor de kwaliteit van het
vervoer en een 7,3 als totaalcijfer. Vooral over de chauffeur zijn reizigers tevreden. Rijstijl,
klantvriendelijkheid, communicatie en hulp bij in- en uitstappen scoren ruim boven de 8. Avan
wil op alle onderdelen minimaal 7,6 scoren. Alleen op klachtafhandeling scoort Avan
onvoldoende.
Dagelijks verzorgt AVAN het vervoer van bijna 5.000 reizigers met meer dan 400 chauffeurs.
Chauffeurs die door de reiziger hogelijk worden gewaardeerd met een score ruim boven een 8.
De kwaliteit van de klachtafhandeling blijft een aandachtspunt. De score is wel iets beter dan in
2017 maar er zal met name meer aandacht gegeven gaan wordenn aan de wijze waarop klachten
kunnen worden ingediend. Blijkbaar is de wijze van het indienen van klachten nog onvoldoende
bekend. Voor het indienen van een klacht beschikt AVAN over een apart telefoonnummer en is
ook het indienen van klachten via de website en per post mogelijk. De uitgebreide
klachtenprocedure is te lezen op de website www.avan-vervoer.nl.
Naast dat reizigers erg tevreden zijn over de chauffeur, scoren ook de netheid van het voertuig
(8,3), de veiligheid tijdens de rit (8,2) en het comfort van de bus of taxi (8,0) hoog. De
klachtafhandeling scoort met 5,6 als enige onvoldoende, al is dat cijfer wel gestegen ten opzichte
van 2017 (5,1). Het merendeel van de klachten ging over niet (tijdig) komen ophalen van de
reiziger. Ook geven veel reizigers aan dat ze geen reactie kregen nadat ze een klacht hadden
ingediend. Daarnaast vindt 17 procent van de reizigers dat er teveel mensen tegelijk in één taxirit
zitten.
Reizigers gebruiken Avan het meest om op familiebezoek of om naar een medische afspraak te
gaan. Ook naar school, naar het ziekenhuis en winkelen scoren hoog. 45 procent van de ritten zijn
voor het 'vraagafhankelijk vervoer'. Dat wil zeggen een rit op afroep die door een reiziger wordt
gereserveerd. De overige 55 procent is het 'routevervoer', reizigers die structureel gebruik maken
van taxivervoer naar school, dagbesteding of zorgbehandeling.
Van Avan maken ongeveer 21.000 reizigers in 18 gemeenten gebruik. Ruim 12 procent van hen
(2587) vulde een enquête is, digitaal of op papier. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek
representatief. Het onderzoek werd in oktober uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau
QP Project Consultancy in opdracht van Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.
Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan
het regionale doelgroepenvervoer, waaronder Rozendaal en de provincie Gelderland. Samen
werken ze aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief
hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Het houdt
rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk.
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