Rozendaal, 28 juni 2019
Uitgave 2019-13
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Voorwoord
Terwijl ik deze tekst voor u schrijf, is het in Rozendaal midden op de dag 25 graden. Tien graden
koeler dan gisteren – en dat is een opluchting. Warm blijft het ook de komende dagen. Niet alleen
Nederland kent ongewoon warme dagen. Frankrijk en Duitsland krijgen deze week te maken met
recordtemperaturen van boven de 40 graden. Ook onder meer Zwitserland zucht onder een
hittegolf. Ondertussen nadert de (school)zomervakantie. Eind maart al werd voor de zomer van
2019 een herhaling voorspeld van de zomer van vorig jaar. Mét de droogte en de hittegolven die
we toen hadden. We moeten het er maar mee doen, maar ik zit er niet op te wachten. Ik hou van
een groene tuin en gun de planten voldoende water, maar ben zelf erg terughoudend met het
gebruik van schaars en kostbaar leidingwater voor de tuin. De droogte verhoogt het risico op
natuurbranden en vraagt om verhoogde alertheid bij de Brandweer, én bij ons allemaal. Extreme
warmte zorgt voor gezondheidsrisico’s, vooral bij ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen.
Ik hoop dat we allemaal een beetje op elkaar letten bij extreme weersomstandigheden. IKC
Dorpsschool voerde deze week een tropenrooster in, al begreep ik dat het klimaatsysteem
vooralsnog goed werkt!
Er is natuurlijk ook een andere kant: ik kijk uit naar een periode van lange zomeravonden, buiten
eten, zwemmen, geregeld de BBQ aansteken en weer eens een goed boek (of twee, of drie) lezen
tijdens de vakantie. Net als u allemaal denk ik. Voor de commissie- en raadsleden start kort na de
vergadering van 2 juli het zomerreces. Alle collegeleden nemen (afwisselend) een paar weken
vrij en dat geldt ook voor veel van onze medewerkers. Niet allemaal tegelijk overigens, en niet
allemaal in het hoogseizoen. U kunt ons, zoals u dat gewend bent, gewoon bereiken. Namens het
gemeentebestuur wens ik u een hele fijne, zorgeloze, warme – maar hopelijk niet té warme –
zomer!
Mede namens de wethouders Marieke Albricht en Anton Logemann,
Ester Weststeijn
Burgemeester

Terugblik Buurt aan Tafel
Donderdagavond 20 mei vond de 2e ‘Buurt aan Tafel’ plaats. Alle inwoners in de buurt rond de
Leermolensenk kregen een persoonlijke uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over hun
eigen leefomgeving. Een kleine 30 mensen kwamen die avond bij elkaar om op het gemeentehuis
te praten over wat ze waarderen aan hun buurt, om vragen te stellen en om met elkaar te
verkennen wat er nog beter kan.
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Het was een geanimeerde avond. De buurt rond de Leermolensenk is een actieve, open en – voor
het merendeel – zeer tevreden buurt. Er is onder meer een actieve buurtvereniging die
goedbezochte activiteiten organiseert en zich ook inspant om gezamenlijk beweging in de buurt
te krijgen. Zo ontstond tijdens de avond het idee om met elkaar, en met hulp van de gemeente, het
zes jaar geleden aangelegde ‘pad langs het weiland’ te verbeteren. Veel inwoners van de buurt
denken na hoe ze kunnen voorsorteren op de energietransitie. Aandachtspunten zijn er ook: zo
maakt men zich zorgen over water(overlast) bij hevige regenbuien. Er werden vragen gesteld of
dit verbetert of juist verslechtert met de vervanging van asfalt naar klinkers die in de toekomst
waarschijnlijk gaat plaatsvinden. Voor de Hertog van Gelrestraat gebeurt dat zo mogelijk al in
2020. Er was aandacht voor het gebrek aan parkeerplaatsen in met name de Johan van
Arnhemstraat, de te hoge snelheid op de Schelmseweg en de veiligheid van de oversteekplaats
voor fietsers en voetgangers op deze weg. Waar mogelijk zijn vragen ter plekke beantwoord. Op
een aantal onderwerpen komen we nog terug.
Wat bij ons resoneert is vooral het beeld van een buurt die trots is op Rozendaal en trots op de
eigen omgeving. “Als ik thuis kom krijg ik altijd het gevoel dat ik op vakantie ben”, zo
verwoordde één van de aanwezigen het. “Het is de mooiste buurt van Rozendaal”, concludeerde
een van de bewoners van de wijk. Dat oordeel laten we graag aan alle Rozendalers over...
Marieke Albricht
Anton Logemann
Ester Weststeijn
Buurt aan Tafel is de naam die het college gegeven heeft aan een serie gesprekken in de
delen van Rozendaal. De gesprekken hebben de insteek van een ‘functioneringsgesprek’: een
tweezijdig gesprek tussen bewoners en gemeente, waarin ruimte is voor knelpunten, maar
waar vooral naar oplossingen gekeken wordt. Waar nodig worden concrete afspraken
gemaakt en blijven we in contact over vervolgacties. De buurt rond de IKC Dorpsschool
trapte af op 7 mei, Leermolensenk e.o. volgde op 20 juni. We zijn van plan om begin oktober
een derde Buurt aan Tafel te organiseren, in weer een andere buurt. Meer informatie volgt na
de zomer.

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
De Pinkenberg 4
Betreft aanvraag voor het vernieuwen van de tribune en het podium,
het plaatsen van een nieuw toegangshek en het vernieuwen van de
terreinverlichting van het Openluchttheater De Pinkenberg
Koningsberg

Betreft aanvraag voor de 1e fase (realisatie leuning en afdekken van
de betonranden) van een folly op de Koningsberg op landgoed
Koningsberg te Rozendaal.
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Jachtlaan 8

Betreft aanvraag voor het wijzigen van de kozijnen van de woning
op dit adres.

Jachtlaan 8

Betreft aanvraag voor het plaatsen van een fietsenberging bij de
woning op dit adres.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het verwijderen van de asbest in de garage bij de woning Steenhoek 10, 6891 CG Rozendaal, is
aanvaard. Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de vastgestelde landelijke regels.
Het aanvaarden van de melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.
Verleende omgevingsvergunning
Kapellenberglaan 29
Betreft vergunning vervangen en vergroten van de dakkapel op de
voorzijde van de woning op dit adres, verzenddatum 20
juni 2019.

Kerklaan 5/7

Betreft vergunning voor het intern verbouwen van de van de
woningen op dit adres, verzenddatum 25 juni 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
• Aan het hoofd openbare werken van de gemeente Rozendaal voor het kappen van 4
berken in de Akkerlaan (verzenddatum 18 juni 2019)
• Trots Events voor het houden van een extra trotsmarkt op het terrein van kasteel
Rosendael op zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019 (verzenddatum 24 juni 2019)
• De eigenaar van de Bremlaan 6 voor het kappen van een spar in de tuin van zijn woning
(verzenddatum 25 juni 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, respectievelijk tot en met 30 juli 2019
(kapvergunning Akkerlaan), 5 augustus 2019 (Trotsmarkt) En 6 augustus 2019 (Kapvergunning
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Bremlaan), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp
(inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• De eigenaar van de Hertog van Gelrestraat 5 voor het kappen van een eikenboom in de
achtertuin van zijn woning.
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:
Geboren op 27 mei 2019 te Arnhem: Lúa Fernandez Comesaña, dochter van de heer Fernandez
Comesaña en mevrouw Janssen.
Geboren op 27 mei 2019 te Arnhem: Daphne A.W. Jordans, dochter van de heer Jordans en
mevrouw Hendriks.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw kind.

Stand van zaken evaluatie verkeerssituatie Dorpsschool
In de ‘In de Roos’ van 24 mei 2019 bent u geïnformeerd over de aanpak van de evaluatie van de
verkeerssituatie Dorpsschool.
Zoals aangegeven is adviesbureau Goudappel Coffeng begonnen met de evaluatie, zo hebben zij
de situatie ter plekke beoordeeld en is er een gesprek geweest met de vertegenwoordiging van de
school.
Daarnaast hebben wij verschillende reacties mogen ontvangen op onze oproep.
Al deze input wordt gebruikt om een concept rapport op te stellen. Na de zomervakantie
informeren wij u via de ‘In de Roos’ over het vervolg. Zoals eerder aangegeven wordt op dat
moment ook besloten of een (informatie)bijeenkomst met omwonenden meerwaarde heeft voor
de evaluatie.
Na verwerking van eventuele opmerkingen wordt de definitieve rapportage in ieder geval op de
gemeentelijke website geplaatst.
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Wat te doen bij overlast eikenprocessierups
In de maanden mei tot augustus kan er veel overlast ontstaan door nesten van de
eikenprocessierups. De brandharen van deze rups kunnen irritatie aan de huid, luchtwegen en
ogen veroorzaken; bij mensen en ook bij huisdieren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken,
neemt de gemeente Rozendaal maatregelen. Dit jaar zijn er meer meldingen dan in de afgelopen
jaren.
Wat kunt u doen?
-

Raak eikenprocessierupsen niet aan en laat takken met rupsen liggen
Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een eik? Raak dat nest dan niet aan en geef
een melding door via j.wijlhuizen@rozendaal.nl. of bel naar de gemeente.
Als u weet dat een boom niet van de gemeente is, maar van bijvoorbeeld een particuliere
eigenaar of van de provincie, meld dat daar dan ook.

Bestrijden eikenprocessierups
In april en mei spuit een gespecialiseerd bedrijf preventief op specifieke locaties
(Schelmseweg. Ringallee en Kraijesteijnlaan). Bij eiken waar toch nog rupsen in zitten en bij
eiken die niet preventief behandeld zijn, vindt een mechanische bestrijding plaats. Denk daarbij
aan opzuigen, verbranden of plukken en in dichte vaten afvoeren. Eind deze week/begin volgende
week worden de rupsen of rupsrestanten uit de bomen verwijderd met speciale stofzuigers.
Op de website van de gemeente (www.rozendaal.nl) is een informatiefolder eikenprocessierups
geplaatst

AMZAF Festival op 6 juli 2019
Zaterdagavond 6 juli vindt vanaf 19.00 uur het AMZAF Young Talent Festival plaats op het
terrein van Kasteel Rosendael. AMZAF is een initiatief van Kiwanis serviceclub Arnhem. Het is
geen commercieel evenement. Eventuele winst gaat terug in het festival.
Het dagelijks bestuur van de gemeente Rozendaal begrijpt dat de organisatie van dit festival kiest
voor de omgeving van ons mooie kasteel Rosendael: een uniek festival in onze unieke omgeving.
De aard van het festival past goed bij onze gemeente. Er is daarom een vergunning voor het
festival verleend. Gegeven de omvang van het festival, groter dan dat we gewend zijn, heeft de
gemeente daarbij wel maatregelen van de organisatie gevraagd op het gebied van geluid,
parkeren en verkeersregeling.
Voor nadere informatie over het festival verwijzen wij u graag naar het persbericht van de
organisatie, onder de persberichten.

Werkzaamheden Rotondes N785
De provincie Gelderland heeft de komende periode onderhoudswerkzaamheden ingepland.
In week 32 worden aan de rotonde Beekhuizenseweg - Zutphensestraatweg (in de gemeente
Rheden) werkzaamheden uitgevoerd.
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In week 36 wordt de rotonde bij de Rosendaalselaan aangepakt, de rotonde zal dan gedurende 3
dagen volledig worden afgesloten. De omleidingsroutes die worden ingesteld worden één week
van te voren met informatieborden aangeduid, ook zal de provincie direct aanwonenden met een
brief informeren.
Het is op dit moment niet bekend wanneer de onderhoudswerkzaamheden aan de andere twee
rotondes binnen de gemeente Rozendaal worden uitgevoerd.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: https://www.bereikbaargelderland.nl.

Herinnering indieningstermijn aanvraag Jaarlijkse welzijnssubsidies 2020
Met dit artikel herinneren wij de organisaties die hun aanvraag voor een Jaarlijkse
welzijnssubsidie voor 2020 nog niet hebben ingediend, er aan dat deze aanvraag
vóór 1 juli 2019 in het bezit moet zijn van de gemeente. Het adres: College van burgemeester en
wethouders van Rozendaal, t.a.v. Cluster BBZ, Postbus 9106, 6880 HH Velp.
Toelichting
Met de inwerkingtreding van een nieuwe Algemene subsidieverordening op 1 januari
2019, is de indieningsdatum verschoven van 1 juni naar 1 juli voorafgaand aan het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft.
U kunt uw aanvraag ook digitaal indienen. U kunt het aanvraagformulier en de benodigde
bijlagen opsturen naar gemeente@rozendaal.nl .
Wilt u dan bij “onderwerp” aangeven dat het om een welzijnssubsidie gaat?
In alle gevallen is het van belang dat het aanvraagformulier van de benodigde handtekening(en)
is voorzien.
Meer informatie over het subsidiebeleid is te vinden op de gemeentelijke website
www.rozendaal.nl . Bij “Inwoners” kunt u de informatie over Welzijnssubsidies vinden onder het
kopje ”Zorg, welzijn, werk en jeugd”.

Aandacht voor het groen bij de paardenweide aan de Rosendaalselaan
Afgelopen winter is de gemeente bezig geweest met het kappen van bomen aan de
Rosendaalselaan tussen de vijver en de paardenweide. Dit is gebeurd omdat de bomen dood
waren gegaan. Twee bomen zijn op stam gezet, en een deel van de takken is opgestapeld onder de
bomen. Dit is gedaan om de biodiversiteit in dit gebied te bevorderen. Op den duur zullen hier
vogels zoals specht, boomkruiper en boomklever op af komen en ook kleine zoogdieren zoals de
hermelijn en de egel.
Het opknappen heeft echter nog niet het beoogde effect opgeleverd, namelijk een verzorgd
uitziend bosje, met een stukje meerwaarde voor flora en fauna.
Daarom is besloten om komende winter nog een aantal extra werkzaamheden uit te voeren, zoals
het wegzagen van overbodig hout en het aanbrengen van extra aanplant.
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ATTENTIE: PMD inzameling in de maand augustus
Helaas is er bij het opstellen van de afvalkalender 2019 een fout gemaakt bij de vermelding van
het inzamelen van PMD verpakkingsafval.
Het inzamelen gebeurt altijd op de 2e en 4e woensdag van de maand.
Op de afvalkalender staan helaas de data 7 en 21 augustus omkaderd.
Dit moet dus zijn 14 en 28 augustus.
Dus in de maand augustus wordt op de 14e en de 21e het PMD verpakkingsafval ingezameld.

Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
Van de manager van Burgernet Oost-Nederland ontvingen wij onderstaand persbericht.
Nieuwe techniek voor Burgernet/Burgernet vernieuwd
Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en
efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende
aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt
ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu - na 10 jaar trouwe dienst - vervangen door een
eigentijdse versie.
Gemeenten en Politie verwachten met het vernieuwde Burgernet nog vaker heterdaadacties
succesvol op te kunnen lossen en vermiste personen nog sneller terug te vinden.
De Burgernetapp is verder ontwikkeld en verbeterd. Nieuw is het gebruik van foto’s, wat het
zoeken naar personen of voertuigen een stuk eenvoudiger maakt. De politie meldkamer kan een
foto meesturen met het Burgernetbericht en deelnemers kunnen via de app tijdens de actie nu ook
foto’s sturen naar de meldkamer. En er zijn nog meer verbeteringen. Zo gebruikt de app de GPSlocatie van de smartphone om berichten te sturen over incidenten in de omgeving. Oproepen
kunnen meteen worden gedeeld via social media. Ook met WhatsAppgroepen. Reageren op een
oproep kan direct via de ‘Bel met de politie'-knop.
Deelnemen kon al via de Burgernetapp, via Twitter en sms- of spraakberichten. Maar vanaf nu
kan deelnemen zelfs ook via Facebook Messenger. Al meer dan 2,4 miljoen mensen doen mee.
Burgernetoproepen worden straks ook getoond op matrixborden en lichtkranten, bijvoorbeeld in
openbare ruimtes en in de bus of de tram. Het betreft hier alleen vermissingen. Zo kunnen nog
meer mensen mee helpen zoeken.
Burgernet werkt heel eenvoudig. Deelnemers ontvangen een oproep om mee te zoeken naar een
persoon of voertuig in hun omgeving. Vaak gaat het om een vermissing, diefstal of een overval.
Als mensen iets zien, bellen ze rechtstreeks met de meldkamer en kan de politie direct verder met
de tip.
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Nadere informatie/aanmelden voor Burgernet:
•
Telefonisch: 088-9659002
•
Via www.burgernet.nl
•
Download de Burgernetapp
Laat uw huis veilig achter tijdens de vakantie
Onze wijkagent heeft ons de navolgende tips voor de vakantieperiode meegegeven:
“De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te gaan. Maar let op: ook
inbrekers kijken uit naar deze periode; als veel mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.
Woninginbraak is een aangrijpende gebeurtenis voor de slachtoffers. Daarom doet de politie er
alles aan om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Samen met onder meer gemeente en
woningcorporaties En natuurlijk met u!
Uzelf kunt inbrekers namelijk de pas afsnijden:
•
•

•
•

•

•

Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis niet extra op maar laat bijvoorbeeld bekers en
borden op het aanrecht en de eettafel achter. Zorg dat iemand de post opruimt en dat er
een auto op de oprit staat. Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting.
Maak het de inbreker moeilijk. Goed hang- en sluitwerk is belangrijk. Zorg dat u altijd
alles goed afsluit. Ook als u maar even weg bent. Draai de sleutel minimaal één keer om
en haal de sleutel uit het slot. Laat geen opstapjes zoals kliko’s en ladders buiten staan.
Plaats buitenlampen, bijvoorbeeld met een bewegingssensor: inbrekers werken niet graag
op een verlichte plek.
Leg waardevolle spullen of autosleutels uit het zicht van voorbijgangers. Plak geen briefje
op de deur dat u er even niet bent. Hang geen adreslabel aan uw sleutel. Verstop geen
sleutel buiten uw huis. Deurmatten en bloempotten zijn geen geheime plaatsen.
Noteer details en bel! Samen zien en horen we meer. Natuurlijk let de politie op vreemde
en verdachte situaties in uw wijk. Zoals u dat natuurlijk ook doet. Hoort of ziet u iets
ongewoons? Een vreemde auto, een persoon op de uitkijk of een andere situatie die u niet
vertrouwt? Noteer details zoals uiterlijk, kleding, kenteken, merk en kleur, en bel direct de
politie. Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders 0900-8844. Zo maken we samen een
vuist tegen woninginbraak.
Toch ingebroken of een poging gedaan? Doe altijd aangifte. De politie kan dan een
onderzoek instellen en gerichter surveilleren. Met uw aangifte kan een aangehouden
verdachte mogelijk vervolgd worden. U kunt aangifte doen via www.politie.nl/aangifte, of
door een afspraak te maken via 0900 – 8844.
Kijk voor meer informatie op de volgende sites:
Voor tips om uw woning te beveiligen kijkt u op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

Voor meer preventietips gaat u naar www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.
Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn buurt’ hoeveel woninginbraken in uw buurt gepleegd zijn”.
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Werkgroep Duurzaamheid enquête: Mobiliteit
Bij de oprichting van de Werkgroep Duurzaamheid zijn een aantal onderwerpen benoemd
waarover de werkgroep zich zou buigen. Gezamenlijke energieopwekking was daar één van, met
de ZonneRoos als resultaat. Daarover leest u elders in deze In de Roos meer. Een ander
onderwerp is (duurzame) mobiliteit. Dat is een ruim begrip, waar je alle kanten mee op kunt,
maar dat is natuurlijk ook het idee van mobiliteit: jezelf kunnen verplaatsen.
Hoe maak je dat nou duurzaam?
Iedereen die het antwoord weet, mag zich aansluiten bij de werkgroep.
Ondertussen denken we al geruime tijd na over een praktische benadering van dit onderwerp.
Duurzame mobiliteit betekent voor ons niet dat iedereen zoveel mogelijk zijn auto moet laten
staan en zichzelf meer met fiets of benenwagen zou moeten verplaatsen. Het hebben van
meerdere vervoermiddelen per huishouden terwijl ze niet allemaal gelijktijdig worden gebruikt
geeft natuurlijk wel te denken. Stelt u zich voor: U bent zelf met de auto onderweg. Dan staat het
uw huisgenoot (man, vrouw, zoon, dochter, vader, moeder, au-pair…) vrij om uw fiets of tweede
auto te gebruiken, maar het kan natuurlijk ook andersom!
Het is onze inschatting dat dit niet voor elk huishouden met volledige efficiëntie gebeurt. Het
vermoeden dat er bij sommige huishoudens wel eens een vervoermiddel langere tijd niet wordt
gebruikt, maakt dat we hier in het kader van duurzaamheid aandacht aan willen besteden.
Naar aanleiding van de trend dat men gebruik prevaleert boven bezit, onderzoeken we de kansen
en mogelijkheden voor gedeelde vervoermiddelen. Er zijn al diverse concepten in het land voor
abonnementsauto’s, openbaar-vervoer fietsen en dergelijke. Die vind je vooral in de stad. Maar
wat vinden Rozendalers van dat idee? Een (tweede) auto die niet onder de carport staat, maar
verderop in de straat. Waarvan je even moet kijken of hij beschikbaar is, voordat je ermee
wegrijdt. Het zou ook de eerste of enige auto kunnen zijn, die bijvoorbeeld op dinsdag wordt
gebruikt voor de wekelijkse boodschappen en op donderdag voor een bezoek aan de markt. Wat
te denken van een scooter of elektrische fiets die elke woensdag wordt gebruikt om te gaan
sporten, maar de rest van de week in de schuur blijft staan? In dergelijke gevallen kan het een
overweging zijn om een vervoermiddel te delen. Periodiek de lusten, overzichtelijk de lasten.
We leren graag hoe u denkt over gedeelde vervoermiddelen. Zonder dat u afstand moet doen van
uw heilige koe, vragen we u wel om na te denken over uw mobiliteit. Als u een auto heeft,
investeert u dan ook in een fiets, of zou er net zo lief één delen? Misschien is het een idee om uw
wekelijkse rit naar de stad op een gedeelde scooter te maken?
We zijn benieuwd naar uw mening. Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt die u achterin
deze In de Roos aantreft. U kunt hem in vergelijkbare vorm ook online invullen via de website
van de gemeente: www.rozendaal.nl/enquetemobiliteit
We danken u alvast voor uw bijdrage en wensen u een fijne zomer.
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Japanse duizendknoop
In de hele gemeente is op verschillende plekken Japanse duizendknoop gesignaleerd en wij
willen deze samen met u bestrijden.
Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal
gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden
inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse
duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Dit is
op dit moment in Rozendaal nog niet het geval en we willen dat ook voorkomen. Het is van
belang verspreiding te voorkomen en aangetroffen planten te bestrijden.
Wat moet u doen als u Japanse duizendknoop aantreft?
1) Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te
knippen.
2) Voer de stengels en plantenresten af in de grijze container. Vooral niet in de groene container
omdat dit ook weer tot verspreiding leidt.
3) Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.
4) Eventueel kan een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan het
einde van het seizoen (september).
De plekken waar het Japanse duizendknoop nu gesignaleerd is, worden de komende jaren door
ons gemonitord. Het gaat hier om de locaties in het openbaar gebied.
De gemeente gaat in de zomermaanden het kruid steeds afmaaien om de planten uit te putten. Het
groenafval wordt verzameld en afgevoerd om verbrand te worden.
In het najaar (september) zal de Japanse duizendknoop door een bedrijf chemisch worden
bestreden. De planten nemen het dan mee in het wortelsysteem. Door te blijven monitoren
kunnen wij zien of het aantal plekken en het volume in aantal afneemt.

De eerste energiecoöperatie van Rozendaal wordt een feit: De ZonneRoos.
De kernpunten op een rij:
• De ZonneRoos is een coöperatie waarvan men lid kan worden om gezamenlijk duurzame
energie op te wekken en te gebruiken;
• Via de ZonneRoos komen op zoveel mogelijk daken in Rozendaal zonnepanelen;
• Leden kunnen de zonnepanelen zelf kopen of laten financieren door de coöperatie;
• De ZonneRoos heeft geen winstoogmerk: Een batig saldo komt ten goede aan de leden;
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• De stroomprijs is zowel voor de gebruiker als voor de opwekker marktconform;
• Leden kunnen tegen marktconforme vergoeding kapitaal inbrengen in de coöperatie,
waarmee de zonnepanelen worden gefinancierd;
• Door verlenging van de salderingsregeling geldt een langdurig fiscaal voordeel met
betrekking tot energiebelasting;
• Door het (min of meer) volumineuze karakter wordt schaalvoordeel gemakkelijker
haalbaar.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten die nodig zijn om van start te gaan:
Statuten voor de coöperatie, overeenkomsten voor lidmaatschap, het hebben van zonnepanelen en
het inbrengen van kapitaal. Zodra deze stukken gepresenteerd kunnen worden, zullen we ze delen
met iedereen die zijn interesse kenbaar heeft gemaakt.
Inmiddels hebben diverse dakeigenaren zich aangemeld. Enkelen zo concreet dat er inmiddels
calculaties worden gemaakt van de haalbare opbrengsten en het mogelijke aantal zonnepanelen.
Ook hebben zich mensen gemeld die al zonnepanelen hebben met een overcapaciteit, maar ook
mensen met zonnepanelen en nog een beetje ruimte over op hun dak.
Nog voor dat we officieel van start zijn gegaan, weten we al dat op een tiental daken zonneenergie kan worden geproduceerd ten behoeve van de ZonneRoos.
We zetten ons ervoor in dat we kort na de vakantie de coöperatie officieel kunnen oprichten en de
eerste leden zich kunnen inschrijven. Op dat moment zullen alvast drie leden hun opgewekte
energie aanbieden aan de leden van de ZonneRoos, met tussenkomst van een
energiemaatschappij die de stroom administratief van de ene Rozendaler naar de andere brengt.
Wilt u deelnemen aan de ZonneRoos? U bent van harte welkom.
We vernemen graag de aard van uw interesse: U heeft ruimte op uw dak, u wilt de stroom
afnemen, u wilt kapitaal verschaffen of u wilt meedenken of meewerken aan de coöperatie.
Iedereen is welkom. Ook als u gewoon vragen of opmerkingen heeft zien we uit naar uw reactie.
Dat mag per email naar zonneroosrozendaal@gmail.com
Iedereen die zich aanmeldt wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 2 juli 2019
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 18.30 uur begint een
buitengewone raadsvergadering waarin een nieuwe kinderburgemeester wordt geïnstalleerd.
Daarna begint om 19.00 uur de commissievergadering. 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 voor de raads- en commissievergadering wordt gepubliceerd op de website van de
gemeente: www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 2 juli 2019.
Buitengewone raadsvergadering
Aanvang: 18.30 uur.
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Agenda:
1. Opening
2. Installatie kinderburgemeester
3. Sluiting
Commissievergadering
Deze maand vergaderen twee commissieblokken
___________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda
1.
Opening
2.

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

3.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 21 mei 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën én de agendapunten van het blok
Sociaal Domein

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 2 juli 2019:
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018 en bestemming van
het voordelig resultaat
Agendapunt 7: Voorstel inzake het halfjaarbericht 2019 (turap 2)
Agendapunt 8: Voorstel inzake de kadernota 2020-2023
Agendapunt 11: Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend griffier

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
_________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.25 uur
Agenda:
7.
Heropening
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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. 21 mei 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

10.

Bespreking agendapunt 1 van de ingekomen stukken, de Startnotitie RES

11.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 2 juli 2019:
Agendapunt 9: Voorstel inzake Uitvoeringsagenda energietransitie
Agendapunt 10: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de
voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet

12.

Rondvraag

13.

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
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
Agenda:
1.
Opening en spreekrecht
2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergadering van 21 mei 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018 en bestemming van het
voordelig resultaat
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Voorstel: Vaststelling van de jaarrekening 2018 en bestemming van het voordelige
saldo ad € 1.257.879 ten behoeve van:
*
de reserve kapitaallasten voor een bedrag van € 1.171.529
*
de algemene reserve voor een bedrag van € 86.350
7.

Voorstel inzake het halfjaarbericht 2019 (turap 2)
Voorstel: Kennis te nemen van het halfjaarbericht 2019

8.

Voorstel inzake de kadernota 2020-2023
Voorstel: Kennis te nemen van de kadernota 2020-2023 als uitgangspunt voor de
begroting 2020-2023

9.

Voorstel inzake Uitvoeringsagenda energietransitie
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de voorliggende Uitvoeringsagenda Rozendaal
energieneutraal 2050;
2.
De reserve energietransitie op te hogen met € 137.500,- tot € 187.500,- ten
laste van de algemene reserve;
3.
Een krediet van € 105.000,- voor de uitvoering van activiteiten op de
verschillende werklijnen voor de komende jaren (2019, 2020, en 2021) beschikbaar
te stellen ten laste van de reserve energietransitie;
4.
Een krediet van € 82.500,- voor extra capaciteit in 2019, 2020 en 2021(0,2
fte/jaar) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve energietransitie

10.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereidingen van de
invoering van de Omgevingswet
Voorstel: In het kader van de invoering van de Omgevingswet:
- Instemmen met de voorgestelde aanpak
- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,- ten laste van de algemene
reserve

11.

Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend griffier
Voorstel: Benoemen van een plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van
Rozendaal

12.

Benoeming nieuw commissielid
Voorstel: De heer H.G.E. Boers te benoemen als lid van de commissie van advies

13.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijzigingen 2019-06 t/m 08 dienovereenkomstig vaststellen

14.

Rondvraag

15.

Sluiting
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Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet op
de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het doen
van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. De aanwezigen die van het
spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij de griffier. De leden van de
raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda vermelde onderwerpen. Het
spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

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 30 augustus 2019. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 28 augustus 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Uitlaatfatsoen
Vanavond (16 juni) waren wij net te laat om twee tienerjongens met twee honden die, kijkend op
hun mobieltjes, hun zwarte hond doodleuk in onze tuin aan de Jachtlaan lieten poepen daarop
aan te spreken. Het zou fijn zijn als de Rozendaalse ouders hun kinderen instrueren in
‘uitlaatfatsoen’

AMZAF Young Talent Festival op kasteel Rosendael zaterdag 6 juli
Hartje zomer vindt er op een unieke locatie bij Arnhem een prachtig festival plaats: AMZAF
Young Talent Festival! Op zaterdagavond 6 juli vindt het negende AMZAF Young Talent
Festival plaats in het sfeervolle park Rosendael te Rozendaal, net buiten Arnhem.
Dit niet-commerciële festival biedt aan jong toptalent in de leeftijd 11 tot 25 jaar een uniek
podium op een unieke locatie. Op vijf podia zijn circa 150 talenten te zien en te horen op het
gebied van: Dans, Jazz, Klassiek,Pop, Singer-Songwriter, Theater en Woordkunst.
De volledige programmering is te vinden op de website www.amzaf.nl
AMZAF werkt samen met partners als ArtEZ, Introdans, Babette Labeij Music Academy,
Kunstbende, Popsport en Prinses Christina Concours. Natuurlijk is er ook een gezellig foodcourt
aanwezig voor een hapje en drankje.
Aanvang: 19.00 uur
Entree aan kassa: volwassenen € 15,00 en kinderen t/m 12 jaar € 10,00.
Let op! goedkopere earlybird-tickets online te bestellen: www.amzaf.nl.
Parkeren: € 5,00.
Adres: Kasteel en park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal. Informatie: www.amzaf.nl.
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Zomeroptreden Koor van Plezier
Traditiegetrouw zal het Velpse Koor van Plezier ook dit jaar weer een zomeroptreden verzorgen.
Op zondagmiddag 7 juli kan ieder die van koormuziek houdt terecht in het sfeervolle, twaalfdeeeuws kerkje ‘de Oude Jan’ in Velp. Het koor, dat sinds twee jaar onder leiding staat van
dirigent/zanger Hans Scholing, is samengesteld uit enthousiaste amateurzangers en –zangeressen.
Tweemaal per jaar verzorgen zij een optreden voor publiek: in de kerstperiode en in de zomer.
Het programma bestaat deze zomer uit een selectie van enkele bekende en minder bekende
liederen uit zowel het Duitse, Franse, Engelse als Russische repertoire. Behalve het koor zullen
ook enkele solisten te beluisteren zijn.
De muzikale begeleiding deze middag is in handen van de pianiste Henriëtta Currie, die ook
enkele korte solistische werken ten gehore zal brengen. Verder zal ook Peter Berns op viool te
beluisteren zijn.
Het belooft een prachtig, afwisselend optreden te worden, waarna alle bezoekers zullen worden
uitgenodigd samen met de koorleden en musici het glas te heffen op een mooie, muzikale zomer.
De toegang voor dit optreden is vrij, ook de drankjes worden gratis geschonken. Wel zal aan het
eind van het concert een collecte worden gehouden om de kosten van deze middag te dekken.
Aanvang concert: 15.30 uur!

Liefdesbloemen op landgoed Rosendael
Op Rosendael bevindt zich een grote collectie Agapanthussen (liefdesbloemen). Op zaterdag 20
juli komen kwekers van de bijzondere Agapanthus met hun planten de op Rosendael reeds
aanwezige Agapanthuscollectie versterken en bieden zij hun planten te koop aan. Daarnaast geeft
de hovenier informatiesessies over de verzorging. Tijdens deze dag kan men ook andere planten,
streekproducten, ansichten, antiek en curiosa en topkwaliteit tuingereedschap kopen. Een kijkje
in het kasteel is ook de moeite waard; u wordt rondgeleid door onze kasteeldames- en heren in
kostuum.
Tijd en datum: zaterdag 20 juli, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Entree: volwassenen € 5,00. Meerprijs bezoek kasteel € 5,00
(voor donateurs, Museumkaarthouders en leden Groei & Bloei gratis kasteelbezoek)
Informatie: www.glk.nl/rosendael of mail naar rosendael@glk.nl

Beste bezoekers van de Serre van Rozendaal
De zomermaanden staan weer voor de ‘deur’ en dat betekend dat het e.e.a. op een laag pitje gaat.
Als eerste ons eigen tempo, gezien de hitte, en daarnaast bijvoorbeeld ook het verschijnen van In
de Roos. Kort geleden heeft het gastteam van de Serre vergaderd en een begin gemaakt met een
planning van nieuwe activiteiten in het komende halve jaar. U zult begrijpen dat nog niet alles
daarvan al vastligt. In de maand juli hebben we er in ieder geval al één wel kunnen invullen en
dat is de lezing van de heer Jan Mulderink op 31 juli met de titel ‘Doemdenken en de feiten’. Hij
zal dan vertellen over de (on)waarheden wat betreft de veranderingen in ons klimaat. U bent dan
weer van harte welkom. Onze openingstijden blijven in de zomermaanden gelijk. En daarmee
staat op de woensdag vanaf 10 uur de koffie voor u klaar tot 12:30 uur. De geplande lezing start
om 10:30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Wij raden u aan om de andere kranten, zoals de Regiobode en de digitale krant van Studio
Rheden, in de gaten te houden. Wellicht dat het ons lukt om u deze zomerperiode nog een andere
leuke en interessante ochtend te bezorgen. Met veel zonnige groeten,
Het gastteam van de Serre
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Nieuwe coördinator Esse van Hall: ‘Meer mensen bereiken’
Ontmoeten en koffie in Serre van Rozendaal
Het is iets over tienen op woensdagochtend. Van verschillende kanten komen Rozendaalse
ouderen op de Serre van Rozendaal af voor de wekelijkse koffieochtend. Ze nestelen zich heerlijk
in het lichtste deel van de ruimte, met uitzicht op het ontluikende groen in de tuin.
Esse van Hall ontvangt samen met een andere vrijwilliger de bezoekers met koffie en een praatje.
Van Hall is nu zo’n vijf jaar gastheer en sinds november vorig jaar ook coördinator van de Serre.
Het concept is eenvoudig: elke woensdag van tien tot half één koffie en thee drinken of een
activiteit, zoals een lezing of een concert.
Vaste kern
,,Nu ik coördinator ben gaat er niet zo veel veranderen”, zegt hij. ,,Aandachtspunt is wel hoe we
meer mensen zouden kunnen bereiken. We hebben nu een vaste kern koffiedrinkers van zes,
zeven mensen. Er zijn veel meer ouderen in Rozendaal die bij wijze van spreken achter hun hoge
heg zitten er daar maar moeilijk vandaan komen. Die zouden we er graag bij willen hebben.” Van
Hall doelt op mensen die mogelijk hun partner hebben verloren, hun kinderen ver weg hebben
wonen en heel langzaam steeds minder contacten krijgen.
De coördinator is al vanaf het begin van de koffieochtend in 2015 betrokken: ,,Ik woon in
Westervoort en ben verbonden aan de kerk. Ze vroegen gastvrouwen en -heren die op
woensdagen hier wilden zijn. Ik heb wel wat met oudere mensen. Ik maak het ze graag
aangenaam, daar krijg je ook heel veel voor terug. Bovendien vind ik het leuk omdat oudere
mensen een verhaal hebben, en helemaal in Rozendaal. Daar kom je nogal eens mensen tegen die
de hele wereld zijn rondgegaan.”
Ontmoeten
De koffieochtend worden meestal door zes of zeven Rozendalers bezocht, de activiteiten trekken
meer publiek: ,,Dan zie je ook mensen uit Arnhem, Rheden en Velp. Laatst hadden we bij een
pianoconcert veertig mensen. En daarna gezellig koffiedrinken met elkaar. Dat past prima in het
doel van de Serre van Rozendaal: het ontmoeten.” Hoe Van Hall meer Rozendaalse ouderen naar
de normale koffie-ochtend kan krijgen, weet hij nog niet precies: ,,Het gaat om mensen die wat
minder vrienden en kennissen hebben. Misschien dat we ze via flyers bij huisartsen of andere
zorg kunnen bereiken, maar dan nog voelen ze wellicht een drempel. Samen met Radar
Uitvoering zoeken wij, naast gastvrouwen/-heren voor aanvulling van het team, daarom ook naar
een vrijwilliger die de bestaande en toekomstige gasten naar de Serre toe zou kunnen brengen.
Een vorm van begeleiden die iets persoonlijker is, en daardoor een eventuele drempel om te
komen kan verlagen”. Hij wil graag benadrukken dat de bijeenkomsten wel in de zaal naast de
kerk worden gehouden, maar dat het geen ochtenden ván de kerk zijn: ,,Ze zijn voor iedereen
toegankelijk en hebben niets met de kerk te maken.”
De bijeenkomsten in de Serre van Rozendaal zijn elke woensdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Wie meer wil weten over het programma, kan het best kijken op www.dekerkvanrozendaal.nl of
publicaties in In de Roos of andere kranten in de gaten houden.
Als u geen vervoer heeft, kunt u contact opnemen met de Plusbus Rheden-Rozendaal, op tel. 0263707071. Tegen een kleine vergoeding wordt u gebracht en gehaald.
Als u interesse heeft om zelf gastvrouw of gastheer te worden, kunt u dit laten weten door middel
van een e-mail naar serrevanrozendaal@gmail.com.
Of… kom eens langs op een woensdagochtend, en laat u informeren!
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Festivent: een feestje voor het hele gezin op kasteel Rosendael op zaterdag 27 en zondag 28
juli
Op zaterdag 27 en zondag 28 juli vindt “Festivent” plaats bij kasteel Rosendael. Dit evenement
biedt twee dagen lang entertainment en activiteiten voor jong en oud met op de achtergrond een
imposant kasteel. Geniet van bijzondere producten, live acts, straattheater, workshops, werelds
eten en nog veel meer op een fraai aangekleed landgoed.
Het Festivent staat garant voor een feestje voor het hele gezin. Kijk naar circusacts op een groot
pistekleed, maak kennis met kunst van gerecyclede materialen, luister naar een spannend verhaal
of blaas mega bellen. De toegangsprijzen voor het Festivent bedragen € 8,50 voor volwassenen
en € 5,00 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen bovendien onbeperkt limonade
drinken, wel zo prettig op een warme dag. Ontdek ook het park met de Beleef!plattegrond! Van
hutten bouwplek, rennen over de kettingbrug tot een bezoek aan de legendarische Bedriegertjes!
Het bezoek aan het park is gratis als je het Festivent bezoekt. Ook het kasteel bezoeken? Dat kan
deze dag tegen gereduceerd tarief € 5,00 voor volwassenen en kinderen. Donateurs Geldersch
Landschap & Museumkaarthouders hebben gratis toegang!
Datum en tijd: zaterdag 27 en zondag 28 juli, doorlopend 11.00 – 18.00 uur.
Entree, inclusief parkbezoek: volwassenen € 8,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,00.
Bezoek kasteel tegen gereduceerd tarief: € 5,00 voor volwassenen en kinderen. Donateurs
Geldersch Landschap & Museumkaarthouders hebben gratis toegang kasteel.
Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: rosendael@glk.nl. Reserveren niet nodig.

Voorstelling
Op donderdag 1 augustus om 15.15 uur kunnen kinderen van 3 tot en met 8 jaar met hun ouders
genieten van de voorstelling “De Adeloedeladelaar”, vol muziek en fantasie op een bijzondere
plek; in het park van kasteel Rosendael.
Op het strand woont een meisje met haar tovervriendje in een strandhuisje. Ze maken van alles
mee samen. Dat kan ook niet anders want één van de twee kan toveren. Dan op een dag vindt het
meisje in het zand een doek met een vreemde vogel er op. Ze wil niets liever dan die vogel
vinden en in het echt zien. Dat wordt een heel avontuur.
Reserveer ter plaatse ook een plek voor de rondleiding in het kasteel. Rondleidingen starten
meerdere malen per dag tussen 11.30 en 16.00 uur. Datum: donderdag 1 augustus 2019
Aanvang voorstelling: 15.15 uur (duur 50 minuten).
Entree voorstelling, inclusief park: € 8,50 voor volwassenen en kinderen.
Rondleiding kasteel: € 9,50 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen.
Museumkaart en GLK pas gratis toegang.
Adres: Kasteel en park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie: rosendael@glk.nl.
Reserveren noodzakelijk: via het online reserveringsformulier.
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