Rozendaal, 6 december 2019
Uitgave 2019-21
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Vrijwilligerswerk werkt!
U weet, ik kom nog wel eens ergens. Van een avond voor de vrijwillige brandweer tot een
werkbezoek met het college van B&W aan Hospice Rozenheuvel. En u weet, ik spreek nog wel
eens iemand. Van iemand die meehielp aan het organiseren van Open Monumentendag tot onze
wijkagent. Wat hebben deze locaties en deze mensen met elkaar gemeen? Op het oog niets.
Onder de oppervlakte wel degelijk. Het gaat in al deze gevallen over organisaties en instellingen
die hun werk niet kunnen doen zonder de inzet van vrijwilligers.
Keus genoeg
De afgelopen tijd kregen de beide wethouders en ik van meerdere kanten signalen dat nieuwe
vrijwilligers welkom zijn. Het is een signaal dat we graag bij dezen aan u doorgeven. Kasteel
Rosendael (van de Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen), werkt veel met vrijwilligers,
met name voor de rondleidingen en in de museumwinkel. Werk op een unieke plek, waarbij het
opvalt dat er slechts één vrijwilliger uit ons eigen dorp komt. Het comité Open Monumentendag
Rheden-Rozendaal telt ook slechts één Rozendaalse vrijwilliger, en kan vers bloed goed
gebruiken. Als de gemeenteraad ermee instemt, gaat binnenkort een nieuwe adviesraad ‘cliëntenen inwonerparticipatie’ van start. Deze adviesraad geeft (on)gevraagd advies aan de gemeenten
Rheden en Rozendaal over het sociaal beleid (zorg, welzijn en ondersteuning). In deze adviesraad
is plek voor een Rozendaalse deelnemer. Kookvrijwilliger bij het Hospice, activiteiten voor De
Serre van Rozendaal of voor de kerk, de Werkgroep Duurzaamheid, de Voedselbank Arnhem, de
Plusbus Rheden-Rozendaal, Vluchtelingenwerk of Amnesty International Velp-Rozendaal; ook
in ons kleine dorp is er meer dan voldoende om je voor in te zetten!
Vrijwilliger bij de brandweer of politie
Twee bijzondere vrijwilligersfuncties wil ik er bij dezen uitlichten. De brandweer is altijd op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het meest zichtbare werk van de brandweer – het optreden bij
branden en rampen – wordt voor het grootste deel gedaan door vrijwilligers. Naast hun dagelijkse
baan. Ik heb het onlangs brandweermensen nog weer horen zeggen: het geeft voldoening dat je
met je optreden menselijk leed kan helpen beperken en soms letterlijk een leven kan redden. De
intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een grote groep vrienden op, die voor je
door het vuur willen gaan. Vrijwilliger bij de brandweer kun je niet zomaar worden: je moet
binnen 4 minuten vanaf woonhuis of werklocatie op een post kunnen zijn, je moet met regelmaat
beschikbaar zijn en je gaat een stevige opleiding in. Maar dat is de moeite waard!
Ook de politie werkt steeds meer met vrijwilligers, in een administratieve, facilitaire of
adviserende rol. Maar ook als politievrijwilliger op straat, in uniform en met politietaken: van
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surveilleren op koopavond tot toezicht houden bij evenementen of meehelpen bij een
verkeerscontrole. Voor dit soort werk is, net als bij de brandweer, wel eerst een opleiding nodig.
Op vrijwillige basis (maar wel tegen een vergoeding) werken bijvoorbeeld docenten,
verpleegkundigen, ICT-managers, ondernemers en studenten bij de politie. Zij dragen allemaal
op hun eigen manier bij aan een veilige gemeente. Landelijk zien we dat de politieorganisatie bij
het ministerie van V&J aandringt op extra capaciteit. We zien het ook in onze regio: de werkdruk
neemt toe. Ook daarom zijn vrijwilligers bij de politie van groot belang!
Een bijzonder bedankje
Even terug naar de avond voor de vrijwillige brandweer, in het gemeentehuis van Rheden. Op 22
november werden nieuwe vrijwilligers verwelkomd, bevorderingen bekend gemaakt, oorkondes
uitgereikt en epauletten omgedaan. Mijn collega Carol van Eert en ik mochten namens onze
Koning maar liefst 16 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan brandweermensen die zich al
meer dan 20 jaar inzetten voor één van de korpsen in ons gebied Rheden-Rozendaal. Al deze
mensen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden – en dat gebeurde volop tijdens deze
avond – maar één persoon wil ik er in het bijzonder uitlichten: René Bierman. René is al sinds
1995 actief bij onze brandweer. Sinds een tijdje woont René op een unieke plek in Rozendaal: hij
kijkt uit op zowel het kasteel als op mijn werkkamer in het gemeentehuis. Hij is dit jaar de enige
échte Rozendaalse brandweervrijwilliger die een prachtig lintje opgespeld heeft gekregen. René:
bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd en hartelijk dank voor je inzet al die jaren!
Zaterdag 18 januari vrijwilligersevenement
Rozendalers hebben een warm hart. Velen zetten zich al jaren in als vrijwilliger. Bent u daar één
van? Noteer dan alvast de middag van zaterdag 18 januari 2020 in uw agenda, voor de jaarlijkse
waarderingsdag voor vrijwilligers. Een Koninklijke Onderscheiding krijgt u daar naar alle
waarschijnlijkheid niet, maar wél alle lof en waardering, omdat u, met anderen, als vrijwilliger de
kurk vormt waar de samenleving op drijft.
Mede namens wethouders Albricht en Logemann,
Ester Weststeijn
Burgemeester
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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.
de Genestetlaan 9

Betreft aanvraag voor het plaatsen van twee dakkapellen op
het zijdakvlak van de woning op dit adres.

Verleende omgevingsvergunning
Flugi van Aspermontlaan 31
Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis op
dit adres, verzenddatum 5 december 2019.
Jachtlaan 16

Betreft vergunning voor de plaatsing van zonnepanelen bij het
een woonhuis op dit adres, verzenddatum 5 december 2019.

Kerklaan 21a

Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een garage op dit
adres, verzenddatum 5 december 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
• Een omgevingsvergunning voor het onmiddellijk kappen (noodkap) van drie bomen op
het perceel Kerklaan 15-17 (de kerk van Rozendaal): verzenddatum: 22 november 2019
• De bewoners van de Apollaan 1 voor het plaatsen van een container op de openbare weg
in de periode van 6 tot en met 24 december 2019 (verzenddatum 3 december 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 3 januari
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2020 (kap 3 bomen) en 14 januari 2020 (container), 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
• Een omgevingsvergunning voor het kappen van een Levensboom in de tuin van het
perceel Rosendaalselaan 20.
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.

15 december: “Glow in the Dark” kerstfeest voor kinderen
Zoals u en jullie in de vorige “In de Roos” hebben kunnen lezen, heeft Rozendaal een nieuwe
kinderburgemeester, Annemijn van der Wagen uit groep 7 van de Dorpsschool.
In “In de Roos” vertelde ze al dat ze veel ideeën heeft die ze in dit jaar van haar
kinderburgemeesterschap graag wil realiseren.
Eén van de ideeën is, een feest voor kinderen.
Met dit plan is Annemijn met enkele andere kinderen en met ondersteuning van de
jongerenwerkster direct aan de slag gegaan.
Met als resultaat dat er op 15 december een Glow in the Dark kerstfeest voor kinderen van 10
tot en met 12 jaar gehouden wordt.
Waar en hoe laat?
Het feest vindt plaats in de Torckschool en is van 16.30 uur tot 18.30 uur.
Voor wie?
Het feest is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar uit Rozendaal en alle kinderen van groep 7 en 8 van
de Dorpsschool. Ook kinderen uit Velp die in deze groepen zitten, zijn dus van harte welkom.
Aanmelden
Aanmelding is verplicht. Er kunnen maximaal 50 kinderen komen, dus VOL=VOL!
Aanmelden kan via de jongerenwerkster Ingrid Jansen via e: ijansen@radaruitvoering.nl of via
tel. nummer 06- 21 22 40 71.
Na de aanmelding zal een entreebewijs worden toegezonden.
Tijdens het feest worden spelletjes gedaan, kan er gedanst worden en is er ook ruimte om je talent
te laten zien.
Mocht je dat willen, dan is het belangrijk om dit bij je aanmelding door te geven.
We hopen op veel leuke voordrachten!
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De ZonneRoos gaat van start
Aanstaande woensdag 11 december zal Coöperatie De ZonneRoos officieel worden opgericht.
Dit gebeurt tijdens een informatieavond waar de plannen en mogelijkheden van de ZonneRoos
zullen worden gepresenteerd.
U wordt geïnformeerd over het idee om op collectieve basis duurzame energie op te wekken in en
om Rozendaal en vooral met, voor en door Rozendalers. De Coöperatie zal dit gaan doen in de
breedste zin des woords, maar in het begin houden we ons concreet bezig met zonne-energie.
Overweegt u om zonnepanelen te nemen? Dan kunt u meer te weten komen over de
mogelijkheden van onze collectieve prijsafspraken voor de levering van panelen.
Daarnaast informeren wij u graag over de voortgang van de besluitvorming rond de
gemeentelijke subsidieregeling.
Heeft u inmiddels zonnepanelen? Dan kunt u meer te weten komen over de mogelijkheden om
opgewekte stroom mede aan te bieden aan dorpsgenoten. Misschien kunt u in dat kader zelfs een
aantal panelen erbij laten plaatsen.
Ook als u geen zonnepanelen kunt hebben, bent u van harte welkom. We informeren u graag over
de mogelijkheden om stroom te gebruiken die elders in Rozendaal wordt opgewekt. Al dan niet
met panelen die u zelf financiert.
Kortom, de ZonneRoos kan voor iedereen interessant zijn, of u (al) zonnepanelen heeft of niet.
De presentatie wordt gehouden in de Serre van Rozendaal aan Kerklaan 15 en begint om 20:00.
De zaal gaat open om 19:30.
We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt op zonneroosrozendaal@gmail.com.

Onze bijzondere houtwallen
In Rozendaal komen meerdere houtwallen voor en die hebben wat ons betreft een unieke waarde.
Deze houtwallen werden vroeger gebruikt voor productiehout. Eiken werden geplant en deze liet
men 10 jaar opgroeien, om ze vervolgens weer vlak boven de grond af te zagen. De stompen liet
men dan weer uitlopen, om vervolgens na 10 jaar weer af te zetten.
Deze handeling werd op enig moment overbodig. Nu hebben onze houtwallen een andere functie.
Het zijn rijke groenstroken met een grote variatie aan flora en fauna. De gemeente heeft nieuwe
beheerrichtlijnen voor onze houtwallen opgesteld. We gaan - meer dan in het verleden - trachten
de houtwallen de unieke uitstraling te geven van weleer.
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Dit gaat inhouden dat de houtwallen weer uit meerder groenlagen moeten gaan bestaan. Meerdere
soorten bomen met daar onder heesters / bosplantsoen en daar weer onder planten / kruiden.
Hierdoor ontstaat er meer biodiversiteit.
De gemeente kan dit niet alleen voor elkaar krijgen. Wij zien dat niet iedereen in de gaten heeft
welke unieke status onze houtwallen hebben. Er wordt tuinafval in de houtwallen gegooid, er
worden hutten gebouwd en exoten geplant e.d.
Dit komt het bestaan van de houtwallen niet ten goede en dat is jammer. Laten we met zijn allen
zuinig zijn op onze houtwallen.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid
SAMEN EEN OOGJE IN HET ZEIL HOUDEN IN ROZENDAAL
(dit is een herhaling van een eerdere mededeling in dit blad)
Beste Rozendalers,
In 2016 zijn er in Rozendaal drie WhatsApp groepen opgericht. In 2018 is daar een vierde groep
bijgekomen voor de nieuwe wijk De Del. Landelijk gezien hebben we een behoorlijk hoge
participatiegraad, maar het kan nog beter! Hoe meer ogen en oren we in de wijk hebben hoe
beter. Vandaar ook deze herhaalde oproep. De oproep geldt voor alle bewoners in het algemeen,
maar zeker ook voor de nieuwkomers binnen de nieuwe wijk De Del.
Deze WhatsApp groepen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor onderwerpen betreffende de veiligheid
en dus niet voor andere zaken als bbq’s, lenen van gereedschap, etc. Daarvoor zijn vaak weer
andere apps als de Buurtapp geschikter. Wel is het aan iedere WhatsApp groep om ook het
melden van vermiste of gevonden kinderen en huisdieren te melden. De ervaring leert dat deze
WhatsApp groepen al heel wat baasjes en een enkele ouder in ultra korte tijd weer blij hebben
kunnen maken.
U registreert zich middels uw mobiele nummer. Gebruik van WABP.nl kan helaas alleen als u
WhatsApp gebruikt op uw smartphone (te downloaden op uw iPhone of Android). Het betekent
ook dat uw mobiele nummer zichtbaar zal zijn voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep.
Elke wijk heeft een eigen WhatsApp beheerder. Wat uw wijk is en welke beheerder daarbij hoort
kunt u nalezen in de bijlage die bij dit blad is bezorgd. Daar treft u tevens een set van regels aan.
Want discipline is een groot goed om deze WhatsApp groepen efficiënt en effectief te maken en
houden en irritatie te voorkomen. Dus graag ook uw aandacht voor het onderdeel ‘Discipline in
de WhatsApp’.
Als u mee wilt doen kunt u een email naar de beheerder van uw wijk sturen. In de bijlage die
achter aan dit blad is gehecht, kunt u lezen wie de beheerder van uw wijk is.
In de email moet minimaal de volgende informatie staan:
•
Voor en achternaam
•
Straatnaam en huisnummer
•
Mobiele telefoonnummer
•
E-mailadres
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De betreffende beheerder neemt u dan op in de bewuste WhatsApp groep.
LET OP:
1.
In principe bent u voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep alleen zichtbaar met
uw mobiele nummer.
2.
Dat betekent dat straks elke melding van u moet starten met de locatie van uw
waarneming/melding. Alleen dan heeft zo’n melding enig nut.
3.
Uw Voor- en Achternaam – Straatnaam + huisnummer zijn nodig omdat de beheerder
uiteraard moet voorkomen dat er ongenode gasten deel van de bewuste WhatsApp groep
gaan uitmaken.
4.
De beheerders van elke groep nemen deel aan alle vier WhatsApp groepen, zodat zij
eventuele meldingen ook kunnen delen met de andere WhatsApp groepen.
5.
In samenwerking met onze wijkagent zijn we nu ook aan het kijken hoe we kunnen
samenwerken met WhatsApp groepen die direct aan Rozendaal grenzen.

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 10 december 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 10 december 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie 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. 29 oktober 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën

6 december 2019

7

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 10 december 2019:
Agendapunt 6: Voorstel inzake de derde tussenrapportage 2019
Agendapunt 7: Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen en
tarieventabellen 2020

5.
Rondvraag
__________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
________________________________________________________________________
Aanvang: 19.15 uur
Agenda:
6.
Heropening
7.

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

8.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 29 oktober 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

9.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 10 december 2019:
Agendapunt 8: Voorstel tot instemmen met het financieel instrumentarium voor de
energietransitie
Agendapunt 9: Voorstel tot instemmen met de startnotitie “RES Regio Arnhem
Nijmegen”
Agendapunt 10: Voorstel tot vaststellen van de Huisvestingsverordening Rozendaal
2020

10.
Rondvraag
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.45 uur
Agenda:
12.
Heropening
13.

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

14.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 29 oktober 2019
Betreft de agendapunten van het blok Sociaal Domein
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15.

Bespreking agendapunt raadsvergadering 10 december 2019:
Agendapunt 11: Voorstel tot vaststellen kader Adviesraad cliënten- en
inwonerparticipatie gemeenten Rheden en Rozendaal

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 raadsvergaderingen van 29 oktober en 5 november 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel inzake de derde tussenrapportage 2019
Voorstel: Kennis nemen van de derde turap 2019

7.

Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen en tarieventabellen 2020
Voorstel:
De navolgende verordeningen integraal vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van
de oude verordeningen:
1.
verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020;
2.
verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020;
3.
verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak-belastingen
2020;
4.
verordening op de heffing en invordering van leges 2020;
5.
verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2020
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8.

Voorstel tot instemmen met het financieel instrumentarium voor de energietransitie
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van het Memo verkenning inzet gemeentelijk financieel
instrumentarium ten behoeve van de energietransitieopgave van Rozendaal;
2.
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om vast te stellen
de subsidieregeling ´Energieadvies, Isolatiemaatregelen en Zonnepanelen
bestaande woningen Rozendaal´;
3.
Kennis te nemen van het voornemen van het college om de
deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn) te tekenen ten behoeve van de Regeling
Toekomstbestendig Wonen Rozendaal;
4.
De Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, Rozendaal vast te
stellen;
5.
De reserve energietransitie op te hogen met € 315.000,- ten laste van de
algemene reserve, ten behoeve van de inzet van financieel instrumentarium
voor de energietransitieopgave van Rozendaal;
6.
Een krediet van € 315.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve
energietransitie ten behoeve van de uitvoering van de subsidieregeling
‘Energieadvies, Isolatiemaatregelen en Zonnepanelen bestaande woningen
Rozendaal’;
7.
Een bedrag van € 500.000 te storten in het revolverend fonds bij SVn ten
behoeve van de uitvoering van de regeling Toekomstbestendig Wonen
Rozendaal.

9.

Voorstel tot instemmen met de startnotitie “RES Regio Arnhem Nijmegen”
Voorstel: In te stemmen met de startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen

10.

Voorstel tot vaststellen van de Huisvestingsverordening Rozendaal 2020
Voorstel: De huisvestingsverordening Rozendaal 2020 vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening Rozendaal 2016

11.

Voorstel tot vaststellen kader Adviesraad cliënten- en inwonerparticipatie gemeenten
Rheden en Rozendaal
Voorstel:
1.
Vaststellen de Notitie “Richtlijnen en uitgangspunten Adviesraad cliënten- en
inwonersparticipatie”
2.
Vaststellen: de Verordening inwoner- en cliëntenparticipatie van de gemeenten
Rheden en Rozendaal

12.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijzigingen 2019-11 en 2020-01 dienovereenkomstig vaststellen

13.

Rondvraag

14.

Sluiting
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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 20 december 2019. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 18 december 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Zondag 8 december: Open Podium in de kerk van Rozendaal
Op zondag 8 december a.s. bent u weer welkom tijdens het Open Podium in de kerk aan de
Kerklaan. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij. Er treedt een keur van amateurmusici op met
instrumentele muziek en zang. Enthousiast talent uit onze regio!
Het programma in het kort:
Blokfluitquintet Quercus met zowel klassieke als eigentijdse stukken;
Oxana Chervonnaya (sopraan), Ellen Aufenacker (sopraan), Rosanne Hebing (sopraan), Reinette
van der Wolde (mezzo sopraan), Miriam Westgeest (sopraan) en Ellen Hulleman (contra alt) met
liederen van Mozart, Händel, Rossini, Delibes en Saint Saens in wisselende samenstelling en
begeleid door Rik Helmes op de piano;
Eddy Braam (bariton) met o.a. het Wolgalied van Franz Lehár;
Bud van Marle (piano) en Truus Siddré (dwarsfluit) met stukken van John Rutter en Carl
Reinecke;
Lydia Stoffels (zang), Heleen van Campen (viool) en Wim Stoffels (piano) met Hebreeuwse
liefdesliederen.
U ziet: een gevarieerd programma van hoog niveau. Het volledige programma kunt u vinden op
de website: dekerkvanrozendaal.nl.
Als speciale gasten zullen de burgemeester van Rozendaal, Ester Weststeijn en
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kinderburgemeester Annemijn van der Wagen aanwezig zijn. De Werkgroep Kunst in de Kerk
(KIK) zal hen een kunstwerk overhandigen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
werkgroep, in aanwezigheid van de kunstenares, Nelke van Dijk.
Na afloop praten we na met de musici onder het genot van een glas.

KRK bij Dickens Festival in Velp
Zaterdag 7 en zondag 8 december vindt in Velp het Dickens Festival plaats. Tijdens dit weekend
is de Emmastraat in Velp omgetoverd tot een waar Charles Dickens paradijs. Personages uit de
beroemde boeken van Charles Dickens, zoals Scrooge, Oliver Twist, maar ook de weeskinderen
en deftige lieden komen allemaal voorbij. Naast een leuke nostalgische dorpsmarkt met
ambachtslieden en producten, zijn er ook binnen en buiten diverse theatergroepen en
muziekoptredens die je mee terugnemen naar de tijd van Charles Dickens.
Op zondagmiddag 8 december zullen wij, de Koninklijke Rosendaalsche Kapel deel uit maken
van het muzikale gedeelte wat zich afspeelt in de R.K. Kerk in de Emmastraat.
Wij zullen deze dag twee keer spelen.
Van 12.30u tot 12.55u en van 16.00u tot 16.25u.
Meer info vindt je op: www.dickensfestivalvelp.nl

DE-actie door Lions club Rheden
In december 2019 organiseert Lions club Rheden de zogenaamde DE-actie. We houden een
inzamelactie van Douwe Egberts-punten t.b.v. de Voedselbank Arnhem. Koffie is een product dat
nauwelijks aan de Voedselbank wordt aangeboden. Dat willen wij graag veranderen door gebruik
te maken van uw DE-punten in trommeltjes, keukenlaatjes, en dergelijke. Voor elke 500 punten
geeft DE een pak koffie cadeau aan de Voedselbank. In de afgelopen jaren hebben wij door een
soortgelijke actie duizenden pakken DE Roodband aan de Voedselbank kunnen schenken. De
Lions willen met deze actie een fors aantal punten binnenhalen en daarmee de ontvangers van
voedselpakketten een extraatje bezorgen. Van half december 2019 tot half januari 2020 wordt een
inzameldoos voor DE-punten bij de balie van het gemeentehuis in Rozendaal geplaatst. De door u
ingeleverde waardepunten zullen worden verzilverd voor pakken koffie die worden gedoneerd
aan de Voedselbank met uitgiftepunten in Velp, Rheden en Dieren. Bij elk van deze
uitgiftepunten worden wekelijks pakketten verstrekt aan 50 tot 80 gezinnen. Bij deze aan u het
verzoek uw DE-punten in de inzameldoos in het gemeentehuis te deponeren.
Hein Bisterbosch

Lodewijk Asscher 9 december naar Velp
Op maandag 9 december 2019 komt Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, oudminister en vicepremier naar Parkstaete Velp (Parkstraat 3) om over zijn boek Opstaan in het
Lloyd Hotel te spreken. Samen met het publiek gaat oud-wethouder, journalist en politicoloog Jan
Bart Wilschut met hem in gesprek. Er komen drie thema’s aan bod: leiderschap, de mens in de
politiek en de toekomst van de sociaaldemocratie. De onderwerpen die ook de indeling van zijn
boek vormen. Het gesprek begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De entree is vrij.
Aanmelden op www.eenpassievoorboeken.nl of pvda.rheden@gmail.com
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Kerstmarkt 2019
Traditiegetrouw wordt op zaterdag 14 december weer een gezellige kerstmarkt gehouden in de
kerkzaal van de Grote Kerk , Kerkstraat 32 in Velp. Er zullen diverse nieuwe kerstkoopjes zijn,
leuke kerststukjes gemaakt door de floragroep, live muziek en natuurlijk allerlei lekkere hapjes
en drankjes. De opbrengst is voor ons dovenproject ‘Oog voor Horen’ in Jordanië waar we in
Velp en Rozendaal dit jaar actie voor voeren.
U bent hartelijk welkom op zaterdag 14 december a.s. van 11.00 tot 15.00 uur in de Grote Kerk in
Velp.

Ambt en Heerlijkheid
Vanaf vrijdag 6 december 2019 is no. 205 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De
Oudheidkundige Kring van Rheden/ Rozendaal verkijgbaar bij: Jansen & De Feijter in Velp ,
Boekhandel Dieren en The Read Shop in Velp à € 4,75
Veel te lezen tijdens de kerstperiode in dit nummer:
'Bricorna', is een baksteen die niet zo buitenlands is als de naam klinkt. In 1863 begon
wijnhandelaar F.H.G. van de Loo uit Dieren een steenfabriek in de Havikerwaard. Lees het hele
verhaal!
Over stalhouderij Wijlhuizen in Velp en over Gert Kraay die bij zijn schoonvader kwam werken
en later de stalhouderij van de erven Wijlhuizen kocht.
De dominee-dichter Peter Augustus de Génestet ligt begraven ligt op het kerkhof van Rozendaal .
Over zijn tragische leven leest u hier.
De banketbakkerij van Jan Willem Bosman in Dieren; wie gingen hem voor, wie volgden hem
op?
Het nog bestaande café: ‘de Sok’ in Velp dat al in 1891 de eerste drankvergunning kreeg!
En wist u dat Karel Petrus Cornelis de Bazel ook arbeiderswoningen in Dieren heeft ontworpen?
Bovendien: het verhaal van de stroper van de Schutsheide in het Soerense Schaddeveld en nog
meer.

Velpse boekhandel eert Pools Joodse bevrijder
Op vrijdagavond 13 december eert boekhandel Jansen & de Freijter in Velp het boek Held zonder
vaderland, over de Pools Joodse bevrijder Dolek Guensberg. Zijn dochter Miriam vertelt dan
over het verscheurde leven van haar vader, die zijn leven waagde bij de Eerste Poolse
Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Polen grote delen van het zuiden van Nederland bevrijdden.
was.
Dolek Guensberg is, net als vele andere Poolse strijders, na de oorlog niet teruggekeerd naar zijn
vaderland. Polen werd direct na de oorlog geofferd aan het communistische Rusland. Poolse
veteranen die toch terug gingen, werden gezien als landverraders en maar al te vaak gemarteld,
verbannen of vermoord. In Nederland kreeg het Poolse leger ook lange tijd nauwelijks erkenning
voor hun grote aandeel bij het bevrijden van ons land.
Tijdens de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 ontmoette Dolek Guensberg zijn grote
liefde. Na de oorlog hoorde hij dat geen enkele Jood het in zijn geboortedorp had overleefd en dat
zijn ouders op gruwelijke wijze door de nazi's waren vermoord. Ondanks zijn verscheurde leven
bouwde Dolek een nieuw bestaan op in Twente en werd daar een van de eerste Nederlandse
anesthesisten.
Zijn dochter, schrijfster en filosofe Miriam Guensberg, wordt op vrijdagavond 13 december in
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boekhandel Jansen & de Freijter geïnterviewd. Na afloop van het interview is er gelegenheid om
in gesprek te gaan met de schrijfster. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: boekhandel Jansen & de
Feijter, Emmastraat 6 in Velp. Toegang: 7,50. Aanmelden via: 026 - 36 28 959,
info@eenpassievoorboeken.nl.

Amnesty schrijft voor jongeren tijdens Write for Rights 2019 op 14 december
Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor
andere mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty
International speciale aandacht aan kinderen en jongeren.
Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria,
Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte.
Ook in Velp/Rozendaal wordt op zaterdag 14 december volop geschreven. In Boekhandel Jansen
& de Feijter, Emmastraat 6 in Velp worden van 10 tot 16 uur de deuren geopend en is iedereen
welkom om in actie te komen. Burgemeester Carol van Eert zal de eerste brief om 10 uur
schrijven en daarmee deze schrijfactie starten.
De werkgroep Velp/Rozendaal zorgt voor alle materiaal zoals voorbeeldbrieven en
achtergrondinformatie.
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen
in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangenzitten omdat ze opkomen
voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die
worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven: ze komen vrij, hun
marteling stopt of ze krijgen bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt
wetshandhavers om te veranderen.
Meer informatie : www.amnesty.nl
Bekijk successen van eerdere Write for Rights. en waarom Amnesty iedereen oproept om voor
hen in actie te komen.

Activiteit in de Serre van Rozendaal: Eric van der Donk verteld!
Op woensdag 18 december a.s. komt in de Serre van Rozendaal op verzoek voorlezen Eric van
der Donk, acteur in ruste.
Eric speelde bij diverse theatergroepen. Zijn eerste rollen in theatervoorstellingen in 1954 bij
toneelgezelschap Puck (Shakespeare). Als filmacteur was hij o.a. te zien in Morlang, De stilte
van het naderen, De gelukkige huisvrouw en de Kroon. Hij ontving in 1978 de Louis d'Or en in
november 2010 werd hij door de koningin benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit maal zal hij o.a. het verhaal van Willem Brands: “De Kaars” lezen.
Eric was al eerder bij ons te gast en heeft toen verhalen van Simon Carmiggelt voorgedragen.
De Serre opent haar deuren, zoals gebruikelijk op de woensdag, om 10 uur. De activiteit start om
10:30 uur en zal ongeveer een uur duren.
U bent van harte welkom!
Het gastteam van de Serre van Rozendaal
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