Rozendaal, 14 juni 2019
Uitgave 2019-12
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

20 juni: Buurt aan Tafel Leermolensenk e.o.
Na de eerste editie van Buurt aan Tafel op 7 mei, voor de buurt rond de IKC Dorpsschool, is op
20 juni de tweede buurt aan de beurt: de Leermolensenk en omgeving. We nodigen bewoners van
deze buurt van harte uit in het gemeentehuis. Inloop v.a. 19.30 uur; start om 20.00 uur. U kunt
zich aanmelden via secretariaat@rozendaal.nl
Wat is Buurt aan Tafel?
Het college van B&W wil een open en communicatief college zijn, een gemeentebestuur dat in
verbinding staat met u. Dit maken we vanaf het voorjaar van 2019 concreet via ‘Buurt aan Tafel’:
periodieke gesprekken per buurt. Het beeld is dat van een ‘functioneringsgesprek’: een gesprek
door, met, voor en over uw buurt. Een gesprek met een tweezijdig karakter. Wat gaat goed, waar
bent u blij mee? Welke suggesties wilt u ons meegeven? Maar ook: wat kan en wilt u, als
bewoners, met elkaar oppakken? Wat kunt u zelf regelen? Niemand kent uw buurt beter dan u
zelf.
Goed gesprek
We willen als college graag in gesprek met u. Over verkeer, veiligheid, groen, duurzaamheid,
jongeren en al het andere dat u bezig houdt en waar u opmerkingen of goede ideeën over heeft.
Dat deden we voor het eerst in mei, in de buurt rond de IKC Dorpsschool. Daar zaten bijna 50
mensen om tafel. Dat smaakte voor de leden van het college van B&W naar meer. Niet omdat het
een gemakkelijke avond was; er zijn pittige uitspraken gedaan over (verkeers)veiligheid en
overlast met name rond de school. Maar wel omdat blijkt dat de buurt het waardeert dat we op
een open en gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek gaan.
Vervolg
Voor de eerste Buurt aan Tafel geldt dat de bewoners inmiddels een uitgebreide terugkoppeling
per brief hebben gekregen. Na 20 juni gaan we bezien hoe we de terugkoppeling richting de
inwoners van Leermolensenk e.o. verzorgen en welke buurt daarna, ergens in het najaar, aan bod
komt. We houden u via In de Roos op de hoogte.
Uw buurt?
Twijfelt u of wij uw straat rekenen tot de omgeving van de Leermolensenk? Bewoners uit de
volgende straten hebben een uitnodiging in hun brievenbus gehad: Wildwal, Hertog van
Gelrestraat, Mariendaal, Johan van Arnhemstraat, Constantia Loudonlaan, Petronella van
Hoornstraat, Schout Leermolenstraat, Ringallee (nrs. 48 t/m 106).
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De avond is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden, maar de ruimte in het gemeentehuis
is beperkt, dus we maken als eerste plaats voor de mensen uit de buurt zelf. We hopen u daar te
zien!
Mede namens de wethouders Marieke Albricht-Brinkman en Anton Logemann,
Ester Weststeijn,
Burgemeester

Jongerenraad en Kinderburgemeester
Het gemeentebestuur beslist regelmatig over dingen die ook de jongere inwoners van Rozendaal
aangaan. Denk aan onderwijs, sport of speelplekken. We willen dus graag weten wat jongeren
belangrijk vinden, zodat we dat mee kunnen nemen in onze beslissingen. Daarnaast hebben onze
jonge inwoners vaak zelf goede plannen en ideeën. Die horen we graag, en we bekijken welke
van die plannen we samen kunnen uitwerken. Daarom hebben we sinds een paar jaar een
Jongerenraad en een Kinderburgemeester in Rozendaal.
Onze Jongerenraad is een ‘los-vast’ verzameling van kinderen, de meeste tussen de 10 en 15 jaar,
die een paar keer per jaar bij elkaar komen. Op 15 mei vond er weer een vergadering plaats.
Twintig Rozendaalse kinderen zaten in de raadszaal. In ruim een uur tijd bespraken ze een groot
aantal onderwerpen. Wie doet mee aan de kinderredactie op Instagram? Wie helpt mee aan de
organisatie van een feest voor kinderen, ergens in de herfst van dit jaar? En hoe staat het met het
speelplaatsje bij IKC Dorpsschool?
Deze vergadering van de Jongerenraad was de laatste vergadering van onze Kinderburgemeester
Jet van Doesburg. Jet heeft ruim een jaar lang de burgemeester vergezeld bij belangrijke
momenten. Ze hield bijvoorbeeld een speech bij Koningsdag en legde bloemen bij de
Dodenherdenking. En dat deed ze super! De vraag hoe we aan een nieuwe kinderburgemeester
komen, was één van de belangrijkste punten op de agenda van de Jongerenraad op 15 mei. Daar
waren we snel uit: kinderen die Jet willen opvolgen, moeten gewoon een sollicitatiebrief (of
video!) opsturen.
En de nieuwe Kinderburgmeester is ……
We kregen vier ontzettend leuke en creatieve filmpjes binnen op onze oproep om de nieuwe
kinderburgemeester van Rozendaal te worden. Drie jongedames en één jongeman lieten zien en
horen wat ze in hun mars hebben en wat ze belangrijk vinden voor de Rozendaalse jeugd.
Een echte sollicitatiecommissie, bestaande uit drie jongeren, de vorige Kinderburgemeester Jet én
de echte burgemeester, heeft met de sollicitanten gesproken.
Liefst hadden we vier kinderburgemeesters willen aanstellen! Maar na wat wikken en wegen
heeft de commissie besloten dat Annemijn van der Wagen de nieuwe Kinderburgemeester van
Rozendaal wordt. Zij is een leerlinge van groep 6 van IKC De Dorpsschool en zal
Kinderburgemeester zijn gedurende het schooljaar 2019-2020. Hierbij willen wij haar van harte
feliciteren!
Zomerpicknick en installatie
Op donderdag 27 juni is er een picknick, georganiseerd vanuit de Jongerenraad, bij de Orangerie.
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De picknick start om 16.00 uur en eindigt rond 17.30 uur. Iedereen uit Rozendaal tussen de 10 en
15 jaar is welkom! We nemen tijdens deze picknick afscheid van de vorige Kinderburgemeester
Jet en iedereen kan kennismaken met de nieuwe Kinderburgemeester Annemijn. We hopen veel
jongeren daar te zien! Volwassenen zijn alleen welkom op gepaste afstand, en voor hen regelt de
Jongerenraad dan helaas geen drankje en hapje…
In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli, de laatste voor de zomer, draagt Jet haar ambtsketen
officieel over aan Annemijn. Tijdens deze vergadering wordt de nieuwe Kinderburgemeester
geïnstalleerd. Dat doen we om 19.00 uur. Vrienden, klasgenoten, buren en familie van Annemijn
zijn natuurlijk welkom om haar te feliciteren.
Anton Logemann, wethouder
Ester Weststeijn, burgemeester
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Nieuwbouw De Del
Betreft aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande
woning op kavelstroken 61-68 gelegen aan de Flugi van
Aspermontlaan in de nieuwbouwwijk de Del.
Verleende omgevingsvergunning
Kraijesteijnlaan 39
Betreft vergunning voor het uitbreiden van de woning op dit adres,
verzenddatum 29 mei 2019.
Johan van Arnhemstraat 4

Betreft vergunning voor het realiseren van een dakopbouw op de
woning op dit adres, verzenddatum 12 juni 2019.

P. van Hoornstraat 3

Betreft vergunning voor bouwen van een nokverhogende
dakopbouw op de woning op dit adres, verzenddatum 12 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.
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APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECAWET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
 Voor een besloten feest aan de openbare weg (de Boerenallee, het grasveld naast de
oranjerie) op donderdag 19 september 2019 (verzenddatum 13 juni 2019)
 Voor een buurtbarbecue aan de openbare weg op 29 juni 2019 in “de boog” in de wijk
Kapellenberg (verzenddatum 13 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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk tot en met 25 juli 2019, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen aanvragen ontvangen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 22 mei 2019 te Rheden: mevrouw H.W.M. Roelen-van der Hulst.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Bekendmaking nieuwe Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 21 mei 2019 een nieuwe
verordening Jeugdhulp vastgesteld, de Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019, onder
gelijktijdige intrekking van de oude verordening.
Deze verordening beoogt rechtszekerheid te bieden aan inwoners die een beroep moeten doen op
voorzieningen voor Jeugdhulp.
Toelichting
Sinds de vaststelling van de vorige verordening Jeugdhulp is er nieuwe jurisprudentie en
regelgeving gekomen en is de uitvoeringspraktijk op enkele punten gewijzigd. De
verordening is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken.
Zoals bekend, heeft onze gemeente de uitvoering van de Jeugdwet gemandateerd aan de
gemeente Rheden. Wij nemen de verordening Jeugdhulp één op één over van de gemeente
Rheden, zodat er voor onze inwoners geen verschillen ontstaan ten opzichte van de
inwoners van de gemeente Rheden.
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De nieuwe Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019 treedt in werking op de dag na
publicatie in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot en met 16 maart 2019.
Bekendmaking
De bekendmaking van de Verordening jeugdhulp gemeente Rozendaal 2019 heeft
plaatsgevonden in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer 2019- 134105
d.d. 31 mei 2019, te raadplegen via www.overheid.nl .
De verordening wordt ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
Het raadsvoorstel en -besluit met de verordening liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren
ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de
betreffende stukken.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: gemeente@rozendaal.nl.

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.

Werkgroep Duurzaamheid initieert: De ZonneRoos
In de vorige uitgaven van In de Roos lichtten we een tipje van de sluier op over ons concept voor
gezamenlijke zonne-energie in Rozendaal. Deze keer wordt het concreter.
Op onze uitvraag hebben we leuke reacties ontvangen.
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Het is een goed idee om lokaal duurzame energie op te wekken en hoe leuk is het als we de
kosten en opbrengsten binnen Rozendaal kunnen delen. Doordat gebleken is dat er animo is voor
ons idee, zijn we doorgegaan met het uitwerken van het plan. Uit enkele gesprekken met
Rozendalers hebben we bovendien nu al een aantal goede opmerkingen gekregen waarmee we
ons plan nog sterker kunnen maken.
Wat gaan we doen?
We gaan duurzame, groene energie opwekken in Rozendaal.
Dit doen we door op zoveel mogelijk daken zonnepanelen te (laten) leggen. De grotere aantallen
bereiken we door dakeigenaren zonnepalenen aan te bieden zonder dat zij hiervoor een
(financiële) investering hoeven te doen. Iedereen in Rozendaal kan vervolgens de stroom kopen
die op deze Rozendaalse daken is geproduceerd. Zo ontwikkelen we ons eigen zonnecollectief.
Om in dit kader ieders belangen te kunnen behartigen wordt coöperatie De ZonneRoos opgericht.
Door middel van deze coöperatie wordt voor en door Rozendalers lokale groene stroom
opgewekt.
Coöperatie de ZonneRoos:
De ZonneRoos stelt zich ten doel om het opwekken en verkrijgen van duurzame energie in
Rozendaal mogelijk te maken. Vanuit deze doelstelling regelt de coöperatie de inkoop en
plaatsing van zonnepanelen. De financiering wordt mogelijk gemaakt door kapitaalstorting van
leden, uiteraard tegen een passende vergoeding. De opgewekte stroom wordt via de meterkast
van de betreffende dakeigenaar aan het net teruggeleverd. Deze stroom kan dan door de andere
leden van de coöperatie worden gebruikt, tegen een marktconforme stroomprijs.
De ZonneRoos kent verschillende vormen van lidmaatschap waarbij één persoon/huishouden van
meerdere vormen gebruik kan maken:


Terbeschikkingstelling van dakruimte



Aanbieden van stroom van eigen zonnepanelen



Storten van kapitaal



Afnemen van de opgewekte stroom

De coöperatie zal voor alle vormen van lidmaatschap de details nog nader uitwerken.
We hebben wel alvast nagedacht over de belangrikste aspecten per vorm:


De dakeigenaar verkrijgt de zonnepanelen middels een soort koop op afbetaling, waarbij
de afbetaling van de panelen wordt voldaan uit de opbrengst van de stroom. Hoe beter de
productie, hoe groter het voordeel. Na een vastgestelde periode wordt de dakeigenaar
volledig eigenaar van de zonnepanelen. De dakeigenaren die al zonnepanelen hebben, of
deze liever zelf kopen, kunnen uiteraard hun opgewekte stroom ook verkopen aan de
leden van de ZonneRoos.



Voor de kapitaalstorting ontvangt men voor een bepaalde periode periodiek een vast
bedrag uitgekeerd.
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De opgewekte stroom wordt gekocht door Rozendalers tegen een marktconforme prijs.
Van dit geld kan de de dakeigenaar zijn termijnen van de afbetaling voldoen.



In deze opzet is belastingvoordeel te halen door toepassing van de salderingsregeling,
waarvan onlangs bekend werd dat deze tot 2023 in zijn huidige vorm blijft bestaan en
daarna wordt afgebouwd.



Daarnaast wordt schaalvoordeel mogelijk vanwege het collectieve karakter van de
coöperatie en de grotere aantallen waarmee gewerkt wordt.

Het vervolg:
Voor de oprichting van de coöperatie wordt gewerkt aan het schrijven van statuten en
ledenovereenkomsten en wordt een modelovereenkomst opgesteld voor het plaatsen van de
zonnepanelen. Daarnaast wordt met energiemaatschappijen gesproken over de administratieve
afhandeling van de inkoop en verkoop van de stroom. Binnenkort is er dus weer wat nieuws te
melden.
Doet u ook mee?
Inmiddels hebben diverse Rozendalers gemeld dat ze interesse hebben in één of enkele vormen
van lidmaatschap. Ook zijn er al reacties van mensen die voor de coöperatie willen
meedenken/meewerken. De Werkgroep Duurzaamheid voorziet in de oprichting van de
ZonneRoos. Daarna wordt het een zelfstandig orgaan. Zodra we een stap verder zijn en concrete
informatie kunnen geven, worden respondenten persoonlijk geïnformeerd. Uiteraard publiceren
we ook in In de Roos.
Wilt u uw interesse voor een vorm van lidmaatschap nu alvast kenbaar maken, of wilt u
meedenken of meewerken met de ZonneRoos?
Dan verzoeken we u per email te reageren op marnixscholten@gmail.com of een briefje af geven
aan de balie van het gemeentehuis, ter attentie van de Werkgroep Duurzaamheid.

Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
De Preventieadviseur
Onze preventieadviseur Ton Pols is beschikbaar voor een gratis preventieadvies met betrekking
tot uw woning. Als u belangstelling heeft voor zijn beveiligingsadvies kunt u een e-mail sturen
naar: stopinbraak@rheden.nl; U vermeldt in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en Ton
zal dan op korte termijn een afspraak met u maken.
De website waarop uw mail terecht komt is beveiligd zodat uw mail alleen gelezen kan worden
door de preventieadviseurs en de medewerkers openbare orde en veiligheid van de
samenwerkende gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal.
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Het advies is gratis en vrijblijvend. Dat wil zeggen dat het aan u is de aanbevolen maatregelen op
te volgen en dat de kosten voor de uitvoering van de maatregelen voor eigen rekening zijn.
U kunt de geadviseerde maatregelen zelf (laten) uitvoeren maar u kunt dit ook door een erkend
PKVW-bedrijf laten doen (PKVW = Politiekeurmerk Veilig Wonen: zie
www.politiekeurmerk.nl. Na controle en goedkeuring door een PKVW-erkend bedrijf ontvangt u
het certificaat Beveiligde Woning. Sommige verzekeringsmaatschappijen geven premiekorting
op de inboedelverzekering als u over een PKVW-certificaat beschikt.

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 28 juni 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 26 juni 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Rozendaalse zomerfair op 15 en 16 juni 2019
In het weekend van 15 en 16 juni zal de Rozendaalse kerk weer zijn omgebouwd voor de
jaarlijkse zomerfair. De kerkzaal wordt een galerie plus een boekenmarkt, de kerktuin gevuld met
kraampjes en een podium. Aan de wanden van de kerk hangen kunstwerken en in de kraampjes
zijn o.a. nieuwe en gebruikte boeken te koop. In de kerk exposeren onder andere Nelke van Dijk
uit Arnhem met foto’s, Yvonne Roqué uit Velp met schilderijen, Jo en Josie de Bije uit Bergen
op Zoom met schilderijen, de Sisters in Soul (Simone en Elaine van Raaij) met o.a. bijzondere
shawls, foulards, gordijnen en José Braam met keramiek. De kunstwerken zijn ook te koop.
Op het podium in de tuin zullen, net als vorig jaar maar nu op beide dagen, jongeren hun
muzikale kunnen laten horen. En als je een instrument bespeelt of kunt zingen, aarzel dan niet om
je op te geven bij Gerda van den Bijllaardt, tel 026-3613535 of
gerdavandenbijllaardt@gmail.com.
En in de tuin is weer van alles te koop: sieraden, glas, bric à brac, huis en tuin decoraties,
plantjes en hanging baskets, jams, keramiek, taarten. En natuurlijk ijs, lekkere hapjes en
drankjes.
Op beide dagen staat Gerda Reijnders tussen 12.00 en 14.00 uur met haar trekzak garant voor
een aantrekkelijke en zonnige muzikale sfeer. En net als andere jaren zal de Koninklijke
Rozendaalse Kapel beide dagen tussen 15.30 en 17.00 uur de dag afsluiten met een concert in de
open lucht.
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De zomerfair is gratis te bezoeken op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur, Kerklaan 15.
Op zaterdag 15 juni passeert de fietstoertocht “Vaele Ouwe” de Kerklaan, dus wees dan bedacht
op groepen fietsers.

Vermist zeer tam hangoor konijn
Heeft iemand in de buurt van de Moestuin ons zeer tamme bruine hangoor konijn gezien? hij
luistert naar de naam Jandino.
Danielle Siegert 06-26286702

Historische wandeling in Ellecom
Verzorgd door de Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal Op zondag 16 juni organiseert de
oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal een historische wandeling vanaf Fletcher Landgoed
Hotel Avegoor. De wandeling gaat langs de rijks- en gemeentelijke monumenten van Ellecom en
begint met de geschiedenis van Avegoor. Bij de Dorpskerk wordt aandacht geschonken aan de
bijzondere relatie tussen de bewoners van MIddachten en deze kerk. Ook enkele verdwenen
buitenplaatsen zoals Ellicheim, Ketelaar, Dalstein, en Bergstein worden belicht naast de
bestaande buitenplaatsen Hofstetten en Bernhalde. De wandeling eindigt bij Avegoor waar u de
tentoonstelling over de 50 monumenten van Ellecom kunt bezichtigen. De wandeling start om
13.00 uur op de parkeerplaats bij Avegoor. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Aan de
deelnemers wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Deelname door leden van de
oudheidkundige kring is gratis.

Zilveren Zondag 16 juni: een literaire middag met schrijfster Josha Zwaan
Op zondag 16 juni, om 14:30 uur, organiseert De Paperclip i.s.m. Boekhandel Jansen & de
Feijter een literaire middag met schrijfster Josha Zwaan. Leidraad zijn haar historische romans.
De toegang is 6 euro incl. een consumptie.
De Zilveren Zondagen zijn een initiatief van Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom,
Filmhuis Dieren en boekhandel Jansen & De Feijter. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten goed
toegankelijk zijn. Mocht vervoer een probleem zijn, neem dan contact met ons op en wij denken
mee. Alle informatie vindt u op www.zilverenzondag.nl of bel met Cultuurbedrijf RiQQ: 0313415603. Wilt u alvast meer weten over Josha Zwaan? Bezoek dan haar website:
www.joshazwaan.nl. Wanneer: Zondag 16 juni. Aanvang: 14:30 uur (inloop 14:00 uur)
Locatie: De Paperclip, Eiberstraat 14, Velp. Reserveren: www.eenpassievoorboeken.nl of 0263628959. Toegang: 6 euro incl consumptive
Informatie over de Zilveren Zondagen: www.zilverenzondag.nl

Blote voetenwandeling op landgoed Rosendael
Schoenen uit en lopen maar! Voor deze wandeling op zondag 23 juni kunnen de deelnemers de
stevige stappers thuislaten. Ze gaan namelijk de mooie natuur van landgoed Rosendael
blootsvoets ervaren. De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen neemt de deelnemers
mee op deze blote voetenwandeling in samenwerking met voetspecialist Robin Captijn. Het lopen
zonder schoenen heeft veel voordelen. Men gaat vanzelf langzamer lopen waardoor men meer
gaat ervaren. Dat heeft dan weer het voordeel dat je beter hoort, ruikt en ziet. Men wordt er zelfs
rustiger van. Het belooft dus een bijzondere ervaring te worden. De vieze voeten krijgen de
deelnemers aan deze bijzondere reis cadeau… Deelname is op eigen risico.
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Start: 14.00 uur bij ingang/receptie kasteel of parkeerplaats. Parkeren op de parkeerplaats
tegenover de ingang van kasteel Rosendael, Beekhuizenseweg. Duur: ca. 2,5 uur. Afstand: 2 à 3
km. Deelname: 7,50 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 5,00 euro p.p. Donateurs Geldersch
Landschap & Kasteelen 5,00 euro p.p., kinderen donateurs 2,50 euro p.p. op vertoon van een
geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten. Informatie: Jaap
Uijthof, tel. 06-44043707.

Seniorenwandeling op landgoed Rosendael
Om de schoonheid van een kasteellandgoed te ervaren organiseren de boswachters van Geldersch
Landschap & Kasteelen op zondag 29 juni een seniorenwandeling op landgoed Rosendael. Deze
circa 2 uur durende wandeling is speciaal op de agenda gezet voor mensen die wat minder ver
kunnen of willen lopen. Maar dat maakt deze tocht zeker niet minder mooi! De boswachters
nemen de wandelaars namelijk mee door het park achter kasteel Rosendael. Naast aandacht voor
de tuinen en de mooie bomen is er onderweg in het bijzonder aandacht voor het beheer van het
park en de landschappelijke aspecten, zoals de stuwwal, ornamenten en de beek op het landgoed.
De wandeling is niet geschikt voor mensen met een rollator of scootmobiel. Voor kasteelbezoek,
zie www.rosendael.glk.nl/.
Start: 14.00 uur voor de ingang/receptie kasteel. Parkeren op de parkeerplaats tegenover de
ingang van kasteel Rosendael, Beekhuizenseweg Rozendaal. Duur: ca. 2 uur. Deelname: 5,00
euro p.p., kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis
op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag
gepast betalen). Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/activiteiten, Jaap Uijthof, tel. 06–
44043707 of Pedro van Gogh, tel. 06-54654049.

Ambt & Heerlijkheid
Vanaf vrijdag 7 juni 2019 is no. 203 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De
Oudheidkundige Kring van Rheden-Rozendaal,verkrijgbaar bij:
Jansen & De Feijter in Velp, Boekhandel Dieren en The Read Shop in Velp en Rheden en in
Kapsalon De Oude Post in De Steeg en Bakkerij Samberg in Ellecom à € 4,75. Dit nummer
heeft een zeer gevarieerde inhoud met o.a.Het verhaal over Hendrik Jacobs (*1809 - †1890,) die
een steentje bijdroeg aan de ontwikkeling van Velp Het jubileumprogramma van de viering t.g.v.
65 jaar Oudheidkundige Kring, nu in Ellecom, Dieren en Velp Internering van Duitse militairen
in Velp en Dieren tijdens de Eerste Wereldoorlog Velp voor Oranje & Het Vogelschieten Het
testament van Casper Hendrik Herman Schweer bey der Becke (Dieren)
De geschiedenis van de vele functies van pand Oranjestraat 74 te Velp
Ook: Het Lichtjesfeest en het Julianalied

Groot onderhoud A325 / Pleijroute (N325)
Vanaf 8 juli tot en met 25 augustus voert provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de A325
en de Pleijroute (N325). Het asfalt wordt vervangen én de vangrail gerenoveerd. Aan de N325
komen vier pechhavens. De impact van de werkzaamheden raakt de hele regio Arnhem Nijmegen
vanwege de wegafsluitingen op de drukste N-weg van Nederland. Automobilisten kunnen zelf
meehelpen om de filedruk zo laag mogelijk te houden én de veiligheid voor weggebruikers en
wegwerkers te bewaken. Het advies is om alternatieven zoals de fiets, openbaar vervoer te
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gebruiken als dat kan, alleen gebruik te maken van de officiële omleidingsroutes en rekening te
houden met een vertraging van 15 tot 20 minuten bij het inplannen van de reistijd.
Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats aan de A325 van knooppunt Ressen tot aan het Nijmeegseplein
(Arnhem) en aan de Pleijroute (N325) van het Nijmeegseplein (Arnhem) tot aan knooppunt
Velperbroek. Er wordt 7 dagen per week gewerkt. Ook ’s nachts. Het werk wordt uitgevoerd in
drie fasen:
 Fase 1 week 28 – 29 (maandag 8 juli tot en met zondag 21 juli 2019)
N325 – Nijmeegseplein tot knooppunt Velperbroek
 Fase 2 week 30 – 32 (maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus 2019)
A325 – knooppunt Ressen tot Nijmeegseplein
 Fase 3 week 33 – 34 (maandag 12 augustus tot en met zondag 25 augustus)
N325 – knooppunt Velperbroek tot Nijmeegse plein
Eén zomer overlast in de regio is bewuste keuze
In de regio zijn meerdere werkzaamheden zoals de werken aan de Waalbrug (Nijmegen) en de
Apeldoornseweg in Arnhem. De voorbereiding voor de werkzaamheden zijn een jaar geleden
gestart, in nauw overleg met de andere wegbeheerders. Er is bewust gekozen om de
werkzaamheden niet achter elkaar uit te voeren maar in één keer in één zomer. In de
zomervakantie is er minder verkeersdrukte (15% minder voertuigen) De planning tussen de
wegbeheerders is goed afgestemd waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met onvoorziene
omstandigheden.
Reis goed plannen
Het advies aan iedereen is om de reis goed te plannen en rekening te houden met de
werkzaamheden, veilig te blijven rijden, de omleiding te volgen en geduld te hebben. De overlast
duurt één zomer. Daarna is de weg weer spic en span wat bijdraagt aan de veiligheid en de
doorstroming op de weg.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie, veel gestelde vragen en informatiebladen per uitvoeringsfase op de
website van de provincie www.gelderland.nl/A325-N325. Actuele verkeersinformatie is te
vinden www.bereikbaargelderland.nl en op www.vananaarbeter.nl.
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