Rozendaal, 29 maart 2019
Uitgave 2019-07
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Over veiligheid en verkiezingen
Beste mensen,
Minder woninginbraken; minder diefstal en vernielingen van auto’s; minder gevallen van
bedreiging en mishandeling; minder geweldsincidenten: de politie rapporteert over 2018
positieve cijfers. Voor het team IJsselwaarden – de politieorganisatie voor de gemeenten
Rozendaal, Rheden en Doesburg – zijn de resultaten op een aantal onderdelen flink verbeterd ten
opzichte van het jaar 2017. Vergeleken met de resultaten van andere teams in Gelderland-Midden
komt ons team IJsselwaarden er zeer goed uit. Tijdens de commissievergadering van 26 maart
heeft de teamchef van het team IJsselwaarden de resultaten over 2018 toegelicht voor de
gemeenteraads- en commissieleden.
Politie: zichtbaar en betrokken
Volgens de teamchef zijn de goede resultaten mede te danken aan de methode ‘contextgedreven
werken’ bij de politie. In deze werkwijze zijn de vragen en problemen die zich in de wijken
voordoen leidend voor de aanpak van een specifieke situatie – en dus niet de systemen,
protocollen en regels. Een aanpak waar je het wat mij betreft niet mee oneens kúnt zijn. De
agenten kennen hun buurt en de mensen. Ze verrichten op straat het hele palet aan
werkzaamheden: van het opnemen van een aangifte tot het horen van een verdachte, van het
verlenen van bijstand bij een ernstig verkeersongeval tot het beslechten van een burenruzie, van
het doen van onderzoek naar een verdachte situatie bij een woonhuis tot het monitoren van
gedrag van jongeren op een hangplek. Agenten zijn verantwoordelijk voor het hele proces, van
melding tot nazorg. Onze politiemensen staan dichtbij onze inwoners en houden vinger aan de
pols, juist ook in situaties waarin veiligheid en repressie raken aan zorg en preventie. Daar mogen
we trots op zijn.
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Veiligheidsstrategie en beleidsplannen in de gemeenteraad
Tijdens dezelfde raadsvergadering van 26 maart heeft de raad ook kennisgenomen van het
jaarplan 2019 van het team IJsselwaarden en van de Veiligheidsstrategie en het
meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland. Een dik pakket stukken, waarin de
prioriteiten voor de komende jaren uiteengezet worden om onze gemeente en onze regio veilig te
houden en nog veiliger te maken. Wat opvalt is dat er, naast de ‘traditionele’
veiligheidsproblemen als woninginbraak en autocriminaliteit, steeds meer aandacht komt voor
onderwerpen als cybercrime (hacking, virussen, internetoplichting, afpersing via e-mail etc.) en
zogenaamde ‘kwetsbare personen’ (personen met verward gedrag die een gevaar zijn voor
zichzelf en de omgeving). De liefhebber kan de stukken via de site van de gemeente lezen.
Een veilige omgeving maken we met elkaar
Het vraagt een inspanning van iedereen – gemeente, politie, andere veiligheidspartners en
buurtbewoners – om het doordachte beleid op papier in de praktijk te brengen. Iedere inbraak is
er immers één te veel. Iedereen wil graag wonen in een veilige en leefbare buurt. De Whatsappbuurtpreventie groepen zijn een goed voorbeeld van wat u zelf kunt doen. Ook de buurt waarin ik
kom te wonen heeft een goed functionerende Whatsapp-buurtpreventie groep. We kunnen uw
ogen en oren ook op een andere manier goed gebruiken. In de regio Gelderland-Midden hebben
de burgemeesters afgesproken hun inwoners op te roepen om te helpen bij de aanpak van
georganiseerde criminaliteit. Daar sluit ik me bij deze graag bij aan. U leest er meer over elders in
deze editie van In de Roos.
Verkiezingen
De afgelopen week stond ook in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van
Gelderland en het Waterschap. In het geval van Rozendaal zelfs verkiezingen voor twee
Waterschappen! Bijna alle kiesgerechtigden stemmen op kandidaten voor het Waterschap Rijn en
IJssel, maar een handvol van onze inwoners woont binnen de grenzen van een ander Waterschap,
namelijk Vallei en Veluwe. De opkomst was met 79,6% voor Provinciale Staten en resp. 77,2%
en 75% voor de Waterschappen bijzonder hoog te noemen. Sterker nog: we noteerden net als vier
jaar geleden het hoogste opkomstpercentage van alle gemeenten in Nederland voor wat betreft de
provinciale verkiezingen!
De tijd dat we met Schiermonnikoog en Vlieland een (fictieve) competitie aangingen om wie het
eerst de stemmen geteld heeft, is definitief voorbij. De hoge opkomst, gecombineerd met onze
nieuwe inwoners in De Del zorgen ervoor dat we die eerste plaats definitief aan ons voorbij
moeten laten gaan. Telden we bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten en de
Waterschappen nog ruim 1.150 kiesgerechtigden, bij deze ronde zijn dat er 1.246, dus ruim 8%
meer. Maar goed, stemmen is geen wedstrijd (althans niet voor gemeenten – politici ervaren dat
ongetwijfeld anders), dus mij zult u daar niet meer over horen. Het stemt me wel positief dat zo
velen van u zich geroepen voelen om hun stem te laten horen, zowel ‘oude’ inwoners als de
nieuwe bewoners van onder andere De Del. Dat geeft vertrouwen in de staat van onze
democratie, in een tijd die ook getekend wordt door polarisatie en politieke strijd.

Ontmoetingen
Zo tussen mijn eigen afspraken door heb ik velen van u in en uit zien lopen en menig hand
geschud. Ik heb ervaren dat stemmen hier ook een sociale component heeft. Het is waardevol en
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mooi om te zien dat het in Rozendaal niet alleen gaat om het uitbrengen van je stem, maar ook
om de ontmoetingen tussen dorpsgenoten.
Top 3
Wat betreft de uitslag: voor de Provinciale Staten van Gelderland deed de VVD het traditioneel
goed in onze gemeente (35,0%), gevolgd door D66 (11,6%) en GROENLINKS (11,0%). Er
kwamen dit jaar geen leden van de Provinciale Staten uit Rozendaal, wel was dat zo voor het
Waterschap Rijn en IJssel. Karin Otermann voor Water Natuurlijk en Loes Hupkes voor VVD,
respectievelijk kregen ze 61 en 55 voorkeursstemmen. Onze felicitaties aan deze Rozendaalse
kandidaten. De complete gedetailleerde verkiezingsuitslag treft u elders in deze In de Roos aan.
Europese verkiezingen in aantocht
In het gemeentehuis is zowel voor als op 20 maart hard gewerkt om de verkiezingen in goede
banen te leiden. Alles is vlekkeloos verlopen en dat verdient alle lof. Lang genieten van dit
succes is er niet bij: op 23 mei bent u in de gelegenheid te stemmen voor de 26 Nederlandse leden
in het Europees Parlement. Ook die verkiezingen vragen hier in huis weer de nodige
voorbereidingen. Ik hoop u dan (weer) te zien!
Ester Weststeijn
Burgemeester

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.
Johan van Arnhemstraat 4

Betreft aanvraag voor het realiseren van een dakopbouw op
dit perceel.

Sloopmelding:
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de op 8 maart 2019 ingediende
sloopmelding, inzake het saneren van asbest op de opstallen op het perceel Kerklaan 4, 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
Er zijn geen vergunningen verleend.
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APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• Een omgevingsvergunning voor het kappen van 41 bomen op het perceel Kerklaan 21.
• Stichting Rozendaalse bedriegertjeslopers voor de jaarlijkse Bedriegertjestrail op
woensdag 5 juni 2019 en de jaarlijkse Rozendaalse veldtrail op woensdag 29 augustus
2019.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Verkeersbesluit twee parkeervakken opladen elektrische auto’s, Kerklaan/de
Moestuin
Gemeente Rozendaal- Elektrisch oplaadpunt- Rozendaal, Kerklaan 7
Burgemeester en wethouders van Rozendaal;
OVERWEGEN HET VOLGENDE:
Wettelijke kader
Onze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de
artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 e.v. van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
De maatregel, zoals bedoeld in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994, heeft tot doel het in stand
houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
De Moestuin hoek Kerklaan ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de
Wegenverkeerswet 1994 van en is in beheer bij de gemeente Rozendaal.
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er
overleg geweest met de politie
Aanleiding
Op 21 februari 2019 heeft het bedrijf Allegro gevraagd een laadpaal – met 2 laadpunten - te
mogen plaatsen op de parkeerplaats De Moestuin hoek Kerklaan voor het opladen van elektrische
auto’s.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Het doel van de aanleg van openbare laadpalen is het bevorderen van een doelmatig of zuinig
energieverbruik, artikel 3 lid 1 van de Wegenverkeerwet.
Niet alle eigenaren van elektrische auto’s kunnen op eigen terrein een oplaadvoorziening maken.
Voor deze personen wil de gemeente Rozendaal in het openbaar gebied oplaadpalen aanleggen,
alsmede voor bezoekers van onze gemeente.
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Plankaart
Wij hebben een plankaart gemaakt, waarop de locaties zijn aangegeven waar in de toekomst
mogelijk oplaadpunten kunnen worden aangelegd.
Voor de keuze van de locaties hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Een plek waar minimaal twee parkeerplaatsen gereserveerd kunnen worden.
-

Een goede verdeling door Rozendaal om loopafstanden te beperken.

-

Het zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van de omwonenden.

Laadpaal
Een laadpaal heeft twee oplaadpunten
Wij besluiten om bij elke laadpaal twee parkeerplaatsen te reserveren als oplaadpunt.
Parkeerverbod
De parkeerplaatsen die wij aanwijzen als oplaadpunt, mogen alleen voor dit doel gebruikt
worden.
Is de auto volgetankt, dan moet de auto plaatsmaken voor een andere auto.
Belangenafweging
Als parkeerruimte bestemd wordt voor elektrisch opladen, mogen andere auto’s daar niet meer
parkeren.
Elektrische auto’s staan daar niet de hele dag. Dus het is mogelijk dat parkeerplaatsen voor
elektrisch opladen leeg staan, terwijl de rest van de straat vol is.
Wij erkennen dat. De locaties voor elektrische oplaadpunten zijn dan ook met zorg gekozen. Wij
willen schoon vervoer stimuleren. De komende jaren zal elektrisch rijden toenemen.
Daarop willen wij ons voorbereiden.
EN BESLUITEN ALS VOLGT:
Het aanwijzen van twee parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s op De Moestuin
hoek Kerklaan in Rozendaal, waarvoor de borden E4 van bijlage I van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990 wordt geplaatst.
Dit besluit is ook bekend gemaakt de Staatscourant van 27 maart 2019.
Mogelijkheden tot bezwaar
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Dit recht heeft u volgens de
Algemene wet bestuursrecht.
Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
postbus 9106
6880 HH Velp
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Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende
spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Een
voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een
besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een
kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM
Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd.
Het griffierecht is € 46,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 170,00 voor anderen en € 338,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet
bestuursrecht).

Besluit krediet voor aanleg Panna Court bij het IKC Dorpsschool
Op 26 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het
aanleggen van een Panna Court op het dak van de gymzaal bij het IKC Dorpsschool Rozendaal.
Een Panna Court is een kleinschalig sportveld omringd door een hekwerk. Het hekwerk zorgt
ervoor dat de meeste ballen in het Panna Court blijven.
Met het realiseren van het Panna Court geven we invulling aan de wens van de jongerenraad voor
een dergelijke voorziening in Rozendaal. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat jongeren
een plek hebben om te sporten, te bewegen, te ontspannen en plezier te maken. In het
bestemmingsplan voor de Dorpsschool is deze locatie aangewezen als schoolplein. Op grond
hiervan is het gebruik door de leerlingen van IKC Dorpsschool Rozendaal mogelijk. Om het
gebruik van het Panna Court en het schoolplein ook buiten schooltijden mogelijk te maken
starten wij op korte termijn een zogenoemde afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan op.
De aanvraag hiertoe en het besluit hierover worden t.z.t. in de ‘In de Roos’ gepubliceerd.

Gevonden voorwerpen
Af en toe worden er spullen gevonden in Rozendaal, deze worden dan vaak naar de gemeente
gebracht. De afgelopen periode zijn er verschillende sleutels en brillen gevonden. Bent u een
sleutel of bril kwijtgeraakt? Meldt u zich dan bij het gemeentehuis. De gevonden voorwerpen
worden drie maanden bewaard bij de gemeente.
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Werkgroep Duurzaam Rozendaal
Een nieuwe duurzame woning op De Del
Bewoners: familie Bruinsma
Adres: De Del 8
Soort woning: vrijstaand
Bouwjaar: 2017/18, bewoond vanaf juli 2018
Energiezuinig, maar niet los van het gas
Resterend energieverbruik: nog onbekend
Guido Bruinsma is eigenaar van VG Loghouses B.V., een bedrijf dat overal in Nederland
projecten in houtbouw uitvoert. Oorspronkelijk afkomstig uit Zwolle, zocht hij een kavel in (de
omgeving van) Arnhem om zijn eigen huis te bouwen. Uiteraard is dit een woning met veel hout
geworden: houtskeletbouw en post/beam constructie. Een ruim, fraai huis op een mooie kavel,
waar Guido, Marije en hun jonge gezin met plezier wonen.
De thermische isolatie is uiteraard optimaal. De lucht-warmtepomp houdt de woning warm, maar
gebruikt nog wel wat gas. Er zijn mantelbuizen aangebracht om in de toekomst een
verwarmingssysteem aan te kunnen leggen dat gebruik maakt van aardwarmte.
Belangrijkste toegepaste duurzaamheidsmaatregelen
- isolatie: 22,5 cm steenwol in de houtskeletelementen + 35 mm Steico Universal plaat
(isolerende houtvezelplaat), dakisolatie 30 cm steenwol.
- drielaags glas in houten kozijnen
- lucht-warmtepomp en gasgestookte CV
- lage temperatuurverwarming. Vloerverwarming op de begane grond, radiatoren op de eerste en
tweede verdieping
- natuurlijke ventilatie, geen warmteterugwinning
- in dak geïntegreerde zonnepanelen
- duurzame bouwmaterialen
- gescheiden rioolsysteem
Ervaringen en tips
- ondanks toepassing van drielaags glas vormen ramen de zwakke schakel in de isolatie van de
schil van de woning. Zorgvuldige detaillering is vereist en aandacht voor zonwering.
- een warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte (d.m.v. een bron) is nog niet rendabel. Het
is wel aan te raden rekening te houden met verdere verduurzaming, zoals de CV-ketel op de
begane grond plaatsen, mantelbuizen aanbrengen, enz.
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Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen! Namens de Werkgroep:
erik.kool@kpnmail.nl.

Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
Georganiseerde criminaliteit is dichterbij dan u denkt
Ziet, hoort of ruikt u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is? Aarzel dan niet en maak er
melding van. Ook in onze gemeente zijn zaken als georganiseerde criminaliteit, drugsproductie
en -handel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting mogelijk.
Deze vormen van criminaliteit noemen we ‘ondermijning’, omdat het onze samenleving verstoort
en ondergraaft. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, is groter dan u misschien
denkt. Er gaat heel veel geld in om.
We hebben er allemaal last van
De ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.
Panden waar drugs worden gemaakt zijn levensgevaarlijk. Niet alleen voor de bewoners maar
ook voor buren en omwonenden. Vaak wordt stroom afgetapt waardoor brandgevaar ontstaan.
Maar liefst één op de vijf woningbranden ontstaat (landelijk gezien) door hennepteelt! Bij het
maken van drugs zoals XTC en GHB is er naast stankoverlast ook ontploffingsgevaar en het
risico dat levensbedreigende gassen vrijkomen. De dumping van drugsafval vervuilt de bodem en
ons drinkwater. De herstelkosten betalen we met elkaar. Bij zorgfraude worden de meest
kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig
hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden. Hierdoor stijgen de
zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening gepresenteerd. Kortom: we hebben er
allemaal last van.
U kunt helpen
Samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners bestrijden we dit. U kunt ons hierbij
goed helpen. Hoe? Ten eerste door niet weg te kijken, maar te melden. Klopt er iets niet? Is het te
mooi om waar te zijn? Dan vraag ik u ten eerste om vermoedens van drugsproductie en
drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting te
melden. U kunt dit doen bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
Geeft u uw vermoeden liever mondeling door? Spreek dan de wijkagent aan. De politie
onderneemt altijd actie op basis van uw melding. Wat die actie is, hangt af van de situatie. Soms
merkt u daar zelf niets van. Bijvoorbeeld omdat de politie achter de schermen meer aanwijzingen
verzamelt. Melden heeft dus altijd zin! En ten tweede door nee te zeggen als u benaderd wordt
om mee te werken aan deze vormen van criminaliteit. Wees alert en raak niet verstrikt in acties
die ‘een bijsmaak’ hebben of die u niet vertrouwt.
Samen werken we zo aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit dichtbij en zorgen we
voor een prettige en veilige omgeving. Mag ik op u rekenen?
Mede namens mijn collega’s in de regio Gelderland-Midden,
Ester Weststeijn
Burgemeester van Rozendaal
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Uitslagen verkiezingen 20 maart 2019
Uitslag verkiezingen Provinciale Staten
1 VVD
2 CDA
3 Democraten 66 (D66)
4 SP (Socialistische Partij)
5 PVV (Partij voor de Vrijheid)
6 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7 ChristenUnie
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
9 GROENLINKS
10 Partij voor de Dieren
11 50PLUS
12 Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje
13 Forum voor Democratie
14 DENK
15 JEZUS LEEFT
Geldige stemmen
Blanco stemmen
Ongeldige stemmen
Opkomst
Opgeroepen
Opkomstpercentage

Uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel
1 CDA
2 Water Natuurlijk
3 VVD
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
5 Vrienden van de Berkel
6 AWP niet politiek wel deskundig
7 50PLUS
8 Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen
Geldige stemmen
Blanco stemmen
Ongeldige stemmen
Opkomst
Opgeroepen
Opkomstpercentage
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347
95
115
21
20
77
35
4
109
39
21
8
96
0
0
987
0
5
992
1246
79,6%

139
240
353
109
26
42
40
8
957
19
9
985
1276
77,2%
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Uitslag verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe
1 VVD
2 CDA
3 ChristenUnie
4 Water Natuurlijk
5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
7 Lokaal Waterbeheer
8 AWP niet politiek wel deskundig)
9 50PLUS
10 Verenigde Senioren Partij
Geldige stemmen
Blanco stemmen
Ongeldige stemmen
Opkomst
Opgeroepen
Opkomstpercentage

1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
3
4
75,0%

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 12 april 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 10 april 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Kasteel Rosendael start een nieuw seizoen vol evenementen
Vanaf dinsdag 2 april zijn kasteel en park Rosendael weer dagelijks geopend van dinsdag t.m.
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Het nieuwe seizoen gaat bruisend van start met diverse activiteiten; op woensdag 3 april kunnen
kinderen en hun ouders mee met de Prinsessenrondleiding, waarbij de kinderen deftige manieren
leren en van alles te weten komen over het leven op een kasteel. Op zondag 14 april kunnen
bruidsparen vrijblijvend een kijkje nemen in de trouwzaal van het kasteel en inspiratie op doen
voor hun bruiloft tijdens de Open Toptrouwlocatie Route. In het Paasweekend is er een
paaseieren speurtocht uitgezet in het park. En op dinsdagmiddag 30 april kunnen kinderen komen
kijken naar een muzikale verhalenvoorstelling in het park.
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Informatie over alle evenementen is te vinden op www.glk.nl/rosendael.
Het kasteel was in de winter beperkt open, maar is nu weer dagelijks, van dinsdag t.m. zondag te
bezoeken met de rondleidingen om 11.30 / 13.00 / 14.30 / 16.00 uur.
Het park leent zich uitstekend voor een prachtige wandeltocht. In het park zijn vanaf 1 april de
bekende tuinsieraden weer te bewonderen zoals de Bedriegertjes en de Schelpengalerij. De
bezoeker krijgt via een uitgebreide wandelroute op de Beleef!plattegrond informatie over de vele
bezienswaardigheden en beplanting in het park.
Voor de openstelling zoekt kasteel Rosendael nog diverse vrijwilligers, onder andere voor
rondleidingen en voor de kaartverkoop bij de receptie. Voor meer informatie kunnen
geïnteresseerden een mail sturen naar: rosendael@glk.nl

Ik buurt mee! –Lezing op 4 april 2019 – Jansen & de Feijter, Velp
Lezing over Spinoza’s filosofie van de blijheid
Donderdag 4 april is er bij boekhandel Jansen & de Feijter voor de tweede keer een Ik buurt
mee!-lezing over de Ethica van Spinoza, de grote Hollandse filosoof uit de zeventiende eeuw.
Spreker is Velpenaar Rob Heijbroek, die na zijn medische loopbaan geboeid raakte door het werk
van Spinoza.
Praktische info
Donderdag 4 april 20.00 (inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur
Boekhandel/Podium Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 in Velp
Toegang: 5 euro per persoon (exclusief consumpties). Houders van een Gelrepas hebben gratis
toegang.
Aanmelden is verplicht: lezingen.velpno@kpnmail.nl (ook voor meer informatie)
Rondom de lezing is er voldoende tijd om nader met buurtgenoten kennis te maken.

Vogelexcursie in het Rozendaalse bos
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En in deze tijd kun je elke ochtend al die verschillende
‘bekjes’ weer horen. Maar welke vogel nu precies welk geluid maakt…..
Op zaterdag 6 april a.s. organiseert het PAK een vogelexcursie in de bossen bij Rozendaal
waarbij tekst en uitleg wordt gegeven over de vele vogels die in de bossen voorkomen. Op dit
moment begint de broedtijd en worden de jonge vogels grootgebracht. Wat dat betekent weet u
als u ’s morgens vroeg uw raam hebt openstaan: uitbundige zang van vele verschillende vogels.
Maar hoe hou je al die verschillende vogels uit elkaar? Dat antwoord hoopt het PAK u te geven
op 6 april a.s. wanneer Ruud van de Garde u meeneemt op excursie. Hij kan u vertellen hoe je
vogels beter leert herkennen.
Vindt u het leuk om deel te nemen? Dat kan als u zich tijdig opgeeft via excursie@pakrozendaal.nl. De excursie start om 08.00 uur bij de ingang van kasteel Rozendaal (dus vroeg uit
de veren!) en duurt maximaal 1,5 uur.
Groen, samen en duurzaam
Het PAK staat voor groen, samen en duurzaam.
Het organiseren van een natuurexcursie is een goed voorbeeld van een activiteit die wij als PAK
van harte toejuichen.

Concert Vrienden van de Kerk te Rozendaal
De Vrienden van de Kerk van Rozendaal organiseren een concert in de kerk van Rozendaal op
zondag 7 april 2019, aanvang 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur.
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Het Leids Barok Ensemble met sopraan Wendy Roobol treedt op.
Het Leids Barok Ensemble gaat op weg met een virtuoze Vivaldi, een majestueuze Mozart (en
een niet minder majestueuze Matthäus, trouwens), een vitale Vitali, en het is dat Benjamin
Britten een beetje buiten de grenzen van het LBE valt, anders hadden we zijn Simple Symphony
met de Boisterous Bourrée en het Playful Pizzicato ook nog geprogrammeerd. Hoewel… die
Arvo Pärt, dat is toch ook geen barok-componist? Nee, maar hij schrijft af en toe muziek die in
de grond van de zaak middeleeuws is: objectief, mathematisch, en misschien wel daardoor juist
heel spannend.
Ondertussen is de hoofdzaak een programma met veel furie, zoals het spetterende motet “In
furore justissimae irae” van Vivaldi, te zingen door de jonge en veelbelovende sopraan Wendy
Roobol. Nog meer highlights: een concerto grosso van de recentelijk door het LBE herontdekte
Pietro Castrucci, en een divertimento van Haydn, gecomponeerd op 19-jarige leeftijd, waarin hij
al meteen herkenbaar is in de muzikale gebaren die zijn latere werk kenmerken.
Verrassend in dit concertprogramma zijn ook de fuga’s van Sardelli: zijn die eigenlijk wel barok?
Als je ze hoort, denk je van wel, maar toch is er iets raadselachtigs aan de hand. Enfin, komt u
vooral zelf luisteren!
Entree € 13 pp. voor Vrienden € 10.Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5.-. Kinderen jonger dan 10 jaar onder begeleiding gratis
Kaartverkoop vooraf aan het concert in de kerk. Na afloop ‘meet and greet’ met de artiesten en
het publiek. Reserveren: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Geldersch Landschap & Kasteelen 90 jaar
Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) zet zich al negentig jaar in voor het behoud van natuur,
landgoederen en kastelen in Gelderland. De nieuwe slogan sluit daar naadloos op aan: ‘Geldersch
Landschap & Kasteelen, voor áltijd bijzonder’. Met een speciale uitgave van het kwartaalblad
Mooi Gelderland heeft GLK een cadeau voor iedereen, want u kunt het gratis aanvragen via
www.glkmagazine.nl.
In de feestelijke uitgave van het magazine Mooi Gelderland vertellen bekende Gelderlanders aan
de hand van thema’s zoals klimaat, duurzaam tuinieren, architectuur en wandelen in de natuur
wat de provincie voor hen bijzonder maakt. Handbalster Estavana Polman haalt
jeugdherinneringen op en chefkok Nel Schellekens vertelt over haar liefde voor het vak. Deze
speciale uitgave laat zich niet alleen lezen. Alle ambassadeurs die aan het woord komen, vertellen
ook in een video op de website van GLK wat Gelderland zo bijzonder maakt.
In Mooi Gelderland leest u de volledige interviews met Polman en Schellekens en nog veel meer
over de mooie plekken in uw ‘achtertuin’. Als u het magazine aanvraagt op www.glkmagazine.nl
maakt u kans op het kookboek ‘Nel, van kop-tot-kont-chef’.
Geldersch Landschap & Kasteelen biedt met meer dan 150 natuurgebieden en 36 kastelen en
landhuizen een combinatie van cultuur en natuur. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van alle
inwoners van Gelderland op minder dan vijf kilometer afstand woont van een natuurgebied,
landgoed of kasteel dat onder het beheer van GLK valt.

Gratis cursus Digisterker in de Bibliotheek Velp
De overheid doet steeds meer via internet en moedigt burgers aan om hier gebruik van te maken
via hun DigiD. Het gebruiken van deze persoonlijke, digitale sleutel van de overheid is echter
voor veel mensen een probleem. Daarom biedt de Bibliotheek Velp vanaf woensdagochtend 17
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april een vierdelige, gratis cursus Digisterker aan die je leert werken met de elektronische
overheid.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Je leert stapsgewijs ervaring opdoen met het
werken met de elektronische overheid. Aan bod komen onder meer: een DigiD aanvragen en
gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de
gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst. En je leert hoe je toeslagen
aanvraagt of online een afspraak maakt. In een bijbehorend werkboek kun je de geboden
informatie rustig nalezen en worden de voorbeelden stap-voor-stap uitgelegd.
Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je enige ervaring hebben met het werken met
internet en kunnen omgaan met een toetsenbord en een muis.
Cursusdata en -tijden
- woensdag 17 april van 10.00 tot 12.00 uur (start)
- woensdag 24 april van 10.00 tot 12.00 uur
- woensdag 1 mei van 10.00 tot 12.00 uur
- woensdag 15 mei van 10.00 tot 12.00 uur
Meer informatie is beschikbaar op www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker en via Alberdine
Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 06-10 23 94 93. Van te voren
aanmelden is noodzakelijk.

Oranjebal op Koningsnacht 2019
Het idee kwam een paar maanden geleden, na onder andere een succesvol Gala ter ere van ‘200
jaar Rozendaal’ en de vele enthousiaste reacties daarop. Op Koningsnacht, vrijdag 26 april 2019,
van 21:00 tot 01:00 uur organiseren wij in de Club van The Hunting Lodge een Oranjebal! Een
feest voor iedereen vanaf 18 jaar, die zin in een leuk avond heeft, verzorgd door The Hunting
Lodge en DJ Walter Witlov. Dresscode: black tie with a touch of orange.
Wanneer u toegangskaarten vóór 16 april 2019 koopt in onze webshop betaalt u niet € 32,50 maar
€ 27,50 per persoon (exclusief administratiekosten). Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via
www.thehunting.nl/oranjebal. Wees er snel bij, want vol is vol!
Wij kijken er naar uit om er samen met u een mooi feest van te maken, namens het team van The
Hunting Lodge, Bert Stomphorst en Diana Bogers
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