Rozendaal, 15 maart 2019
Uitgave 2019-06
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Gratis advies voor een veiliger en levensloopbestendiger huis
Afgelopen zaterdag is in Rozendaal onder grote belangstelling de aftrap geweest van “Mijn Huis,
Mijn Toekomst”. Bij dit Rozendaalse project krijgen inwoners van 65 jaar en ouder een advies op
maat over aanpassingen in huis. Deze inwoners kregen de afgelopen weken al een uitnodiging in
de bus om op vrijwillige basis deel te nemen aan dit project. Wie zich opgeeft, krijgt een
ouderenadviseur van de Stichting Stoer op bezoek. De adviseur neemt tijdens dit bezoek een
checklist met u door. Hij of zij geeft per kamer/ruimte aan welke aanpassingen voor u een
uitkomst kunnen zijn. Is de vloer van de badkamer niet te glad? Kunt u nog veilig de trap op?
Zijn de drempels in uw huis wel nodig? Kleine aanpassingen kunnen veel extra wooncomfort
opleveren.
Vervolgens bepaalt u zelf welke aanpassingen in uw woning uitvoert. Ook huurders van Portaal
kunnen meedoen, alhoewel voor sommige maatregelen wel eerst toestemming nodig is van deze
woningbouwcoöperatie. Bent u een klusser, dan kunt u de aanpassingen zelf doen. Er is ook een
lijst van bedrijven die van het project op de hoogte zijn en weten wat er van hen wordt verwacht.
Als gemeente stimuleren wij deze woningaanpassingen door een subsidie te verlenen als de
aanpassingen zijn gerealiseerd. Het idee hierachter is dat door vroegtijdig maatregelen te nemen
hopelijk later vervelende ongelukken in huis worden voorkomen. Een handgreep in de badkamer,
een tweede trapleuning, het zijn vrij eenvoudige maatregelen. Maar dan moet je ze wel tijdig
aanbrengen.
Ik heb de afgelopen weken wel reacties gehad van inwoners die vonden dat ze zich nog niet oud
voelen. Prima, je bent zo jong als je je voelt. Maar oud of niet oud, het is zaak om tijdig
voorzorgsmaatregelen te nemen. Ik adviseer dan ook van harte om van dit huisbezoek gebruik te
maken. Het is een advies op maat en bovendien gratis en voor niks!

Anton Logemann, Wethouder sociaal domein
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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

Betreft aanvraag voor de verbouw van Brasserie &
restaurant Hunting Lodge op dit perceel.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat op 8 maart 2019 een melding is
ingediend inzake het saneren van asbest op de opstallen op het perceel Kerklaan 4, 6891 CG
Rozendaal.
Verleende omgevingsvergunning
de Genestetlaan 11
Betreft vergunning voor een dakrenovatie en nieuwe
kozijnen in de voorgevel van de woning op dit adres,
verzenddatum 15 maart 2019.
de Genestetlaan 13

Betreft vergunning voor een dakrenovatie en nieuwe
kozijnen in de voorgevel van de woning op dit adres,
verzenddatum 15 maart 2019.

De verleende vergunningen 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 Oranjevereniging voor de jaarlijkse Koningsdagviering op zaterdag 27 april 2019 op
het terrein van kasteel Rosendael (verzenddatum 13 maart 2018)
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• Pèpe’s ijs voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats van
het Geldersch Landschap aan de Beekhuizenseweg, in de periode van april tot oktober
2019 (verzenddatum 13 maart 2018)
• IJs & IJskoud voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats
bij het Rozendaalseveld, in het seizoen 2019. (verzenddatum 13 maart 2018).
• Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen voor de jaarlijkse Agaphantusmarkt op 20
juli 2019 op het voorterrein van kasteel Rosendael (verzenddatum 13 maart 2018).
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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 24 april 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
• Voor de zomerfair in de Kerk van Rozendaal op 15 en 16 juni 2019.
• Een omgevingsvergunning voor het kappen van een fruitboom in de tuin van de woning
aan de Schelmseweg 4.
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
Geboorte:
Geboren op 9 maart 2019 te Arnhem: Putao Pu, zoon van de heer Pu en mevrouw Xiang.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw zoon.

Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst”
Op 5 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de
Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” vastgesteld. Deze Stimuleringsregeling is in
werking getreden op 9 maart 2019.
Toelichting
In zijn vergadering van 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
uitvoering van de activiteit “Mijn Huis, Mijn Toekomst” (MHMT) in Rozendaal.
Dit “opplusproject” van woningen is bedoeld voor de inwoners van Rozendaal die dit
jaar 65 jaar zijn of worden, ongeacht of zij in een koop-of een huurwoning wonen.
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Zij kunnen zich tot en met 31 december aanmelden om, samen met een deskundige
vrijwilliger, aan de hand van een checklist hun huis te doorlopen op mogelijke
aanpassingen. Een derde van de kosten van deze aanpassingen wordt vergoed tot
maximaal € 650,-.
Op 9 maart heeft een grote bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de regeling is toegelicht.
Alle inwoners die het aangaat, hebben een brief ontvangen met een toelichting op de
regeling en een aanmeldingsformulier. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze
website www.rozendaal.nl onder het kopje “Zorg, welzijn, werk en jeugd.”
Bekendmaking
De bekendmaking van de stimuleringsregeling vindt op 15 maart 2019 plaats in het elektronisch
gemeenteblad Rozendaal 2019, te bereiken via www.overheid.nl .onder “Beleid en regelgeving”.
De stimuleringsregeling MHMT wordt ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst. Hier
kunt u het bestand ook downloaden.
Ter inzage legging
De stimuleringsregeling 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.

Werkgroep Duurzaam Rozendaal
Enthousiaste nieuwe inwoners van Rozendaal met een duurzaam verbouwd huis
Bewoners: Ad en Bernadette de Vries
Adres: De Genestetlaan 27
Soort woning: vrijstaand huis, ca. 210 m2
Bouwjaar: 1953, ingrijpend verbouwd in 2018
Los van het (aard)gas
Resterend energieverbruik: nog niet bekend
Ad en Bernadette zijn 20 jaar geleden in Velp komen wonen. In de loop der jaren hebben ze heel
wat laten doen aan hun jaren 70-huis. Isolatie van muren, vloer en ramen om stookkosten te
besparen en het comfort te verhogen. Zonnepanelen op het op het zuiden gerichte dakvlak. Wat
een genoegen om de meter terug te zien draaien op een zonnige dag!
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Vorig jaar vonden ze een fraaie plek in Rozendaal met een woning in ‘originele staat’. Dat bood
de gelegenheid om de lessen uit hun vorige woning toe te passen. Samen met de aannemer en zijn
adviseurs is het plan tot stand gekomen. De hoofdopzet van het huis is in grote lijnen hetzelfde
gebleven. Wel is het souterrain efficiënter ingericht, en vergroot door de kruipruimte om te
bouwen tot een volwaardig woonvertrek. En uiteraard is de isolatie sterk verbeterd en is de CVketel vervangen door een warmtepomp.
Belangrijkste toegepaste duurzaamheidsmaatregelen:
- na-isolatie bestaande spouwmuur; dakisolatie 12 cm dik; wanden souterrain 12 cm isolatie;
vloer souterrain 20 cm polystyreen (op zand).
- luchtwarmtepomp voor verwarming en warm tapwater, achter het huis in de tuin geplaatst.
- lagetemperatuurverwarming. Vloerverwarming in souterrain, keuken en badkamer, radiatoren in
woonkamer en slaapkamers.
- ventilatie: mechanische afzuiging in badkamer; overige vertrekken natuurlijke ventilatie.
- zonnepanelen: 9,3 kWp.
- LED-verlichting
- gedeeltelijke afkoppeling regenwater
- waterdoorlatende verharding op oprijlaan en parkeerplek.
Ervaringen en tips:
- ondanks dat Ad en Bernadette nog geen volledig jaar in hun nieuwe huis gewoond hebben, zijn
ze erg tevreden over het comfort en kon de verwarmingsinstallatie de (korte) koudeperiode van
de afgelopen winter goed aan.
- de warmtepomp is zeer geluidsarm.
- de installatie maakt ook koeling in de zomer mogelijk
- wees je ervan bewust dat de warmtepomp ook binnenshuis ruimte vraagt voor regelapparatuur
en twee grote opslagvaten voor water voor de verwarming, resp. het tapwater.
- kies een aannemer met verstand van duurzaam bouwen die met de opdrachtgever wil
meedenken.
- extra kosten van warmtepomp en bijbehorende aanpassingen t.o.v. standaard gasgestookte
installatie: ca. € 30.000
Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen! Namens de Werkgroep:
erik.kool@kpnmail.nl.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de provinciale staten (Gelderland)
en de waterschappen (Rijn en IJssel of Vallei en Veluwe). Dit zijn twee aparte verkiezingen die
op dezelfde dag gehouden worden.
Geen stempas ontvangen?
Hebt u geen stempas ontvangen of kunt u stempas niet vinden, dan kunt u - uiterlijk op dinsdag
19 maart 2019 (tot 12:00 uur) - een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan
ALLEEN met de nieuwe stempas. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.
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Let op: Als u op de dag van de verkiezing, woensdag 20 maart 2019 uw stempas kwijt bent of
niet meer kunt vinden, kunt u uw stem niet uitbrengen. Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde
stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen.
Onderhandse machtigingen
U kunt een willekeurige kiezer, die ook in Rozendaal woont, machtigen om namens u te gaan
stemmen. Voor de waterschapsverkiezing is het ook van belang dat deze kiezer onder hetzelfde
waterschap valt.
Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de
gevraagde gegevens in, waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas
ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een
onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie
van uw identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. Een goed leesbare foto ervan op
bijvoorbeeld uw smartphone is ook voldoende. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem
kunnen overleggen op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal
5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever.
Hebt u nog vragen, aarzelt u niet ze te stellen bij de afdeling Burgerzaken (026-3843671 of via
gemeente@rozendaal.nl).

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 26 maart 2019
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Na afloop van de
commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda en voorstellen voor de raads- en commissievergadering worden gepubliceerd op de
website van de gemeente: www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 26 maart 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie commissieblokken
____________________________________________________________________________

Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
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Agenda:
1.
Opening
2.

Toelichting op de Veiligheidsstrategie voor Oost-Nederland, het meerjarenbeleidsplan
politie Oost- Nederland en jaarplan basisteam IJsselwaarden door de unitchef
basisteam IJsselwaarden, de heer G.van Ee (agendapunt 9 raadsvergadering 26 maart
2019) en gelegenheid tot het stellen van vragen

3.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen
van de raad)

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d.26 maart 2019:
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de Verordening controlecommissie 2019
Agendapunt 7: Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2019
Agendapunt 8: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Doelmatigheid 2019

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
_________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.40 uur
Agenda:
7.
Heropening
8.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)

9.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 29 januari 2019

10.

Bespreking agendapunt raadsvergadering 26 maart 2019:
Agendapunt 10: Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Agendapunt 11: Voorstel inzake het realiseren van een Panna Court op het dak van
het IKC Dorpsschool
Agendapunt 12: Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2018

11.

Rondvraag

12.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 20.10 uur
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Agenda:
13.
Heropening
14.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en mededelingen
van de raad)

15.

Bespreking agendapunten raadsvergadering 26 maart 2019:
Agendapunt 13: Voorstel tot vaststellen nieuwe Wmo-verordening

16.

Rondvraag

17.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste
termijn van de beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een tijdsduur
van maximaal 5 minuten per inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen te maken. De
voorzitter stelt vervolgens de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen welke de
inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat de commissie in eerste termijn
heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan
bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar beneden af te wijken.
_____________________________________________________________________________

Raadsvergadering
1.

Opening en spreekrecht

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 29 januari 2019 en van de buitengewone
raadsvergaderingen van 31 januari en 14 februari 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening controlecommissie 2019
Voorstel: De Verordening controlecommissie2019 vast te stellen

7.

Voorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2019
Voorstel: De Financiële verordening 2019 vast te stellen

8.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening doelmatigheid 2019
Voorstel: De Verordening doelmatigheid 2019 vast te stellen
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9.

Voorstel tot kennisnemen van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, het
meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland en het jaarplan politie IJsselwaarden,
alsmede het ter beschikking stellen van een inwonerbijdrage ten behoeve van het
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, het
meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland en het jaarplan van het
politiebasisteam IJsselwaarden;
2.
Een jaarlijkse inwonerbijdrage van € 0,07 ter beschikking te stellen voor het
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, onder voorbehoud van de instemming van
de overige gemeenten in Oost-Nederland;
3.
In te stemmen met de in concept bijgevoegde gezamenlijke zienswijze van de
basisteamgemeenten op het meerjarenbeleidsplan van de politie OostNederland, ten aanzien van sterkteverdeling.

10.

Voorstel tot vaststellen exploitatieopzet de Del
Voorstel:
• De grondexploitatie de Del vast te stellen;
• De jaarschijf 2019 conform de grondexploitatie De Del vast te stellen voor een bedrag
van € 235.000,-;
• Ten aanzien van de ter inzage gelegde Notitie Grondexploitatie De Del 2019, de
grondexploitatie en kostenspecificaties en alle daarmee samenhangende informatie de
geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen op grond van
artikel 10, tweede lid aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur

11.

Voorstel inzake het realiseren van een Panna Court op het dak van het IKC
Dorpsschool
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in de
raadsvergadering van 29 januari 2019 over het Panna Court;
2. Te bevestigen dat het de intentie van de raad is en was het schoolplein en
sportveld openbaar toegankelijk te laten zijn;
3. Kennis te nemen van het voornemen van het college om een afwijkingsprocedure
te starten;
4. Een krediet ad € 25.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg
van het Panna Court op het dak van het IKC Dorpsschool

12.

Voorstel tot instemmen met het Milieujaarverslag 2018
Voorstel: Instemmen met het Milieujaarverslag 2018

13.

Voorstel tot vaststellen nieuwe Wmo-verordening
Voorstel: Vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Rozendaal 2019

14.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijzigingen 2019-03 en 2019-04 dienovereenkomstig vaststellen
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15.

Rondvraag

16.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de raadsvergadering geldt het volgende:

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.

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 29 maart 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 27 maart 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Zaterdag 16 maart Open dag van Zorg en Welzijn
Kom langs bij Leger des Heils Gelderland en maak kennis met Hospice Rozenheuvel
Vrijwilligers en medewerkers heten u van harte welkom.
Activiteiten:
rondleidingen, informatie over zorg en begeleiding
informatie over de verschillende activiteiten
mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk
uitleg maaltijdbereiding met hartig hapje
U bent welkom tussen 13.00 en 16.00 uur
Hospice Rozenheuvel, Rosendaalselaan 20, 6891 DD Rozendaal
tel. (026) 364 57 92
Meer informatie? kijk op www.legerdesheils.nl/gelderland

De Bibliotheek en Rijnstad bieden hulp bij belastingaangifte
Mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de belastingaangifte kunnen in maart terecht bij
de inloopspreekuren van de Bibliotheek Veluwezoom en Sociaal Raadslieden van Rijnstad. Op 2
locaties wordt informatie gegeven en hulp geboden bij het invullen van de aangifte. De hulp is
gratis en voor iedereen, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.
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De inloopspreekuren van Sociaal Raadslieden van Rijnstad en de Bibliotheek Veluwezoom
vinden plaats op:
- maandag 18 en 25 maart van 9.00 - 11.00 uur in de Bibliotheek Velp
Tijdens de inloopspreekuren helpen medewerkers van de Bibliotheek en Rijnstad met:
- het checken of opnieuw activeren van je DigiD
- het controleren van de papieren die nodig zijn om de aangifte te kunnen doen
- het digitaal invullen van de Belastingaangifte
In de Bibliotheek is een folder beschikbaar waarin staat hoe mensen zich kunnen voorbereiden.
Deze informatie is ook te vinden via www.bibliotheekveluwezoom.nl/belastingdienst.
Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de Bibliotheek Veluwezoom gratis beveiligd
computer- en internetgebruik in de Bibliotheek Velp. Mensen die beter willen leren omgaan met
de computer, internet en sites van de overheid kunnen een cursus Klik&Tik of Digisterker
volgen. Vraag naar de mogelijkheden bij de Bibliotheek.

Blad Ambt en Heerlijkheid
Vanaf vrijdag 7 maart 2019 is no. 202 van Ambt & Heerlijkheid,het kwartaalblad van De
Oudheidkundige Kring van Rheden-Rozendaal, verkrijgbaar bij: Jansen & De Feijter in Velp en
The Read Shop in Velp à € 4,75.
Hierin staat o.m. te lezen: over wel en wee van het Hotel Horsting in Laag Soeren.
De treurige dichteres Elisabeth Maria Post.
De kerkgebouwen in Dieren-Zuid en een verhaal over gesneuvelde Tommies in de Middachter
Allee in De Steeg aan het einde van WO II.
De luidklokken van Worth-Rheden en het verhaal van de lederwarenzaak Maled (Maas) in Velp.
Ook over het jubilerende Velp voor Oranje met een verhaal over haar beroemde vaandel en een
bespreking van het boek De Traverse in Dieren.

Lasergamen en meer activiteiten in park Rosendael
Op de zondagen 17 maart en 19 mei zijn er tussen 11.30 en 16.00 uur leuke activiteiten te doen in
park Rosendael! Op deze zondagen kunnen kinderen broodjes bakken, Mega Twister spelen en/of
lasergamen.
Tegen een kleine vergoeding van € 1,00 voor een naturel broodje en € 1,50 voor een
chocoladebroodje kunnen kinderen en volwassenen zelf heerlijke broodjes bakken op het
voorterrein van het kasteel. Hier kan ook gratis worden deelgenomen aan Mega Twister.
Op zoek naar meer spanning of actief bezig zijn? Koop een entreekaartje voor het park à € 5,00
voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen 4 t/m 18 jaar en doe mee aan de lasergame activiteit
voor € 2,00!
Scoutinggroep Lido '76 is een leuke, actieve groep voor jongens en meisjes in Arnhem Zuid.
Voor het eerst organiseren zij deze activiteiten op een bijzondere locatie als kasteel Rosendael.

Waterschapsverkiezingen
Hoe groter de storm, hoe harder de golven tegen onze dijken klotsen. De waterschappen
beschermen het land tegen het water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op.
Kom 20 maart stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Info:
www.waterschapsverkiezingen.nl
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Vier het boek tijdens de Boekenweek in boekhandel
Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp
Op zaterdag 23 maart gaat de Boekenweek van start, met als thema De moeder de vrouw. Met
talloze feestelijke activiteiten vieren we het boek, het lezen en brengen we een ode aan
moederschap. Kom naar de boekhandel voor het Boekenweekgeschenk van Jan Siebelink, het
Boekenweekessay van Murat Isik en het speciale Boekenweekgedicht. Denk mee over het thema
en laat u inspireren door de vele nieuw uitgebrachte titels over moeders! De Boekenweek duurt
tot en met zondag 31 maart.
Activiteiten in de Boekenweek bij Jansen & de Feijter:
• Jan Siebelink signeert zaterdag 23 maart vanaf 15.30 uur bij Boekhandel Jansen & de
Feijter, Emmastraat 6 Velp – vrij entree
Jessica van Geel, schrijfster van het boek I Love Rietveld, wordt geïnterviewd door Ivan
Borgsteijn, maandag 25 maart aanvang 20.00 uur
Entree € 7,50 (graag reserveren). Meer informatie: https://www.eenpassievoorboeken.nl

Lezing over Sicilië op woensdag 27 maart in de Serre van Rozendaal
Sicilië kent een rijke historie. Grieken, Cathageners, Romeinen, Arabieren,
Byzantijnen, Noormannen, Duitsers, Spanjaarden en Fransen, allen hebben ze
er de scepter gezwaaid en hun sporen op het eiland achtergelaten. Veel daarvan
is nog te zien (tempels, theaters, mozaïeken) of te ervaren (Maffia) in een
prachtige natuurlijke omgeving.
Peter Manders, inwoner van Rozendaal en liefhebber van reizen, geschiedenis
en kunst en cultuur, neemt u in deze bijdrage graag mee en leidt u in in de
achtergronden van hetgeen u er kunt zien en wat er ondergronds leeft.
Laat u verrassen!
De Serre van Rozendaal is elke woensdag geopend van 10 uur tot 12:30 uur.
U bent van harte welkom!

Voorjaarsconcert Koninklijke Rosendaalsche Kapel
Zondag 31 maart geeft de Koninklijke Rosendaalsche Kapel haar traditionele voorjaarsconcert.
Nu horen we u denken: traditioneel, dat betekent toch stoffig en saai? Maar dat is echt allerminst
het geval! De stoffigheid hebben we er vorig jaar met onze jubileumshow wel uitgeblazen en saai
is het bij KRK eigenlijk nooit.
De jubileumshow was een groot succes waarover nog lang is nagepraat. Het voorjaarsconcert
mag dan minder uitbundig zijn, het belooft wel een prima muzikale middag te worden.
Het jazzorkest, onder leiding van Rudy Böhmer, trapt af om 14.30 uur. Zij spelen o.a.
dixielandjazz en zullen vooral swingende muziek laten horen.
Na de korte pauze is het de beurt aan de harmonie van de KRK, gedirigeerd door Michel Jalink.
Ook dit optreden heeft van alles in huis, van mars tot klassiek en van pop tot Fly me to the moon.
Na afloop overheerst vast het Feelin' good-gevoel. Komt mooi uit want dat nummer speelt de
KRK ook. U bent van harte welkom in Het Rhedens op de 31e maart. Voor het prijskaartje hoeft
u het niet te laten; dat hangt er niet aan. Gratis entree dus voor elke muziekliefhebber en andere
belangstellenden die het voorjaar muzikaal willen inzetten.
Aanvang 14.30 uur, locatie Het Rhedens, Kleiberglaan 1 te Rozendaal.
PR Commissie Kon. Rosendaalsche Kapel, Jan Maassen van den Brink.
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Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal
Op 7 april 2019 treed om 15.30 uur in de kerk van Rozendaal Het Leids Barok Ensemble op met
Wendy Roobol als sopraan.
Het Leids Barok Ensemble heeft als thuisbasis de Lokhorstkerk in Leiden. Onder leiding van
Roelof Balk spelen zij frisse barokmuziek van bekende en onbekende componisten – van
Castruci tot J.S. Bach – van vroeg barok tot vroeg klassiek –van Menula en Biber tot Carl Stamitz
en W.A. Mozart. Zij geven binnenlandse concerten van Vlieland tot het Zeeuws Vlaamse
Kloosterzande en in heel veel prachtige kerkjes daartussenin. Maar ook gaan ze op buitenlandse
tournees naar Italië, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en
Portugal.
Het liefst geven zij een barokinterpretatie met barokstokken en darmsnaren.
In het concert van zondag 7 april staan werken van Vitali, Bach, Castruci, Vivaldi, Mozart,
Sardelli, Part en Haydn op het programma. Website: hetlbe.nl
De kerk is open vanaf 15.00 uur. Entree is € 13 pp. voor Vrienden € 10.- Gelrepas- en
studentenkaarthouders € 5.- Kinderen jonger dan 10 jaar (onder begeleiding) gratis.
Na afloop “meet and greet” met drankje in de Serre
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk. Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Rozendaalse zomerfair op 15 en 16 juni
In het weekend van 15 en 16 juni zal de Rozendaalse kerk weer zijn omgebouwd voor de
jaarlijkse zomerfair. De kerkzaal wordt een galerie plus een boekenmarkt, de kerktuin een
braderie met kraampjes en een podium. Aan de wanden van de kerk hangen kunstwerken die ook
gekocht kunnen worden en in de kraampjes zijn nieuwe en gebruikte boeken te koop. Op het
podium in de tuin willen we, net als vorig jaar, de jeugd de gelegenheid geven hun muzikale
kunnen te laten horen. En in de tuin is weer van alles te koop: sieraden, bric à brac, plantjes,
jams, keramiek. En natuurlijk ijs, lekkere hapjes en drankjes. De Koninklijke Rozendaalse Kapel
zal beide dagen afsluiten met een concert in de open lucht. Markeer de data in uw agenda: 15 en
16 juni! Als u belangstelling heeft om één of twee dagen een kraampje in de kerk te bemensen
voor de verkoop van boeken, CD’s, l.p.’s of dergelijke, meld u dan aan bij Walter Jansen, tel 0263628959 of walter@eenpassievoorboeken.nl.En als je een instrument bespeelt of kunt zingen,
aarzel dan niet om je op te geven bij Gerda van den Bijllaardt, tel 026-3613535 of
gerdavandenbijllaardt@gmail.com. Het wordt weer een afwisselend en gezellig weekend!
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