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GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Rozendaal op de muzikale kaart
Binnenkort is onze gemeente, samen met die van Rheden en Doesburg, weer gastheer voor
Zoom! Kamermuziekfestival. Het is inmiddels de vijfde editie waarbij dit feestelijk
muziekfestival tegen het prachtige decor van de Veluwezoom wordt georganiseerd.
Vorig jaar was het openluchtconcert in de tuin van Kasteel Rosendael een van de hoogtepunten.
Het was een zinderend concert waar het Ruysdael Kwartet samen met topmusici een avond met
tango voor de 700 bezoekers speelden.
Ook dit jaar is er weer een aantrekkelijk programma samengesteld.
Van woensdag 29 mei tot en met zondag 2 juni worden er heel veel concerten gegeven, groot en
klein en heel gevarieerd. Het inmiddels traditionele openluchtconcert op zaterdagavond (gratis!)
wordt dit jaar gehouden aan de IJssel bij de Veerstoep in Dieren.
Op zondag zijn er fietsrouteconcerten waarbij je met de fiets van het ene mini-concert naar het
andere mini-concert rijdt. Twee fietsroutes starten in Rozendaal. Heel leuk is ook op
zaterdagmiddag het pannenkoekenconcert. Inmiddels is het een traditie dat ik, samen met een
aantal collega-wethouders voor de kinderen (en als er genoeg beslag is ook voor hun ouders,
opa’s en oma’s) na afloop van het concert pannenkoeken bak.
Al met al is het een muziekfestival dat ik graag van harte aanbeveel. De muziek is van topniveau
en het zet onze gemeenten op een prima manier op de kaart.
Het programma is te raadplegen op www.zoomfestival.nl.
Kaarten zijn verkrijgbaar via deze website en bij boekhandel Jansen& De Feijter in Velp.
Van harte aanbevolen dus!

Anton Logemann
Wethouder cultuur
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• De bewoners van de Ringallee 66 voor het kappen van 4 coniferen en twee dennebomen
in de tuin van hun woning. (Verzenddatum 23 mei 2019)
• Het organisatiecomité voor een straatbarbecue in de Johan van Arnhemstraat op 15 juni
2019. (Verzenddatum 23 mei 2019)
• Triangle media voor het plaatsen van driehoeksborden in de periode tussen 9 en 15
augustus 2019 ter aankondiging van het landgoedfestival. (Verzenddatum 23 mei 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 4 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
• Trots Events concepts voor een markt annex festival op 27 en 28 juli 2019 op het terrein
van kasteel Rosendael.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 9 mei 2019 te Arnhem: mevrouw J.M. Barink-Weidema.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
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Samenwerken aan een duurzaam Rozendaal
Vorige week dinsdag is een manifest voor samenwerking naar een duurzaam Rozendaal
ondertekend. Inwoners uit Rozendaal en vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn
bij de energietransitie ondertekenden dit manifest omdat zij de komende jaren samen de
energietransitie willen realiseren.
Deze ondertekening markeerde een slot én tegelijkertijd een begin. Het was enerzijds het slot van
een interactief proces, waarin gezamenlijk met inwoners en betrokken organisaties is gewerkt aan
de uitvoeringsagenda. Daarvoor organiseerde de gemeente enkele werkateliers over de
energietransitie en noodzakelijke aanpassingen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).
Tegelijk markeerde de ondertekening ook een start. Om de komende jaren resultaten te boeken op
het terrein van energietransitie en klimaatadaptatie, zijn we niet als gemeente alleen aan zet.
Sterker nog, we kunnen het niet alleen. We hebben de inzet van inwoners en betrokken
organisaties hard nodig. Met de ondertekening van het manifest markeerden we dat we bereid
zijn om ook in de uitvoeringsfase gezamenlijk de mouwen voor dit doel op te blijven stropen.
De werkateliers hebben voor ons als gemeente waardevolle input opgeleverd voor een
uitvoeringsagenda energietransitie en klimaatadaptatie. Deze agenda leggen wij voor de zomer
ter goedkeuring voor aan de Rozendaalse gemeenteraad. Daarna gaan we met de uitvoering aan
de gang. Of beter: we zijn eigenlijk al gestart. Zo is de Rozendaalse Werkgroep Duurzaamheid al
actief om enkele energieprojecten van de grond te tillen. Prima initiatieven die naadloos
aansluiten bij ‘wij werken samen aan een duurzaam Rozendaal’.
Anton Logemann en Marieke Albricht, wethouders

Evaluatie verkeerssituatie Dorpsschool
Bij het uitwerken van de plannen bij de Dorpsschool is uitgebreid gekeken naar de
verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes.
Hierbij is door de gemeente aangegeven dat de verkeersituatie geëvalueerd zou worden.
Nu het schoolgebouw enkele maanden in gebruik is en iedereen aan de nieuwe verkeerssituatie
gewend is, is het een goed moment om de verkeerssituatie te bekijken.
Uit de reacties die tot nu toe bij de gemeente zijn ingediend zijn de volgende aandachtspunten bij
de gemeente bekend:
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-

De oversteek voor fietsers en voetgangers over de Schelmseweg
De routes van de ouders die kinderen met de auto halen en brengen
De indeling van de parkeerplaats achter de school en openbaarheid van de weg
Snelheid van autoverkeer

Aanpak
De gemeente heeft verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven om deze
evaluatie uit te voeren.
De evaluatie wordt gestart met een gesprek met een afvaardiging van de school (personeel en
afvaardiging van de ouders) en observatie van de verkeerssituatie.
Daarnaast willen wij graag van omwonenden reacties ontvangen die we kunnen betrekken bij de
evaluatie. Uw reacties kunt u sturen naar het mailadres gemeente@rozendaal.nl met als
onderwerp ‘Evaluatie verkeerssituatie Dorpsschool’.
Afhankelijk van de ingediende reacties wordt besloten of een (informatie)bijeenkomst met
omwonenden meerwaarde heeft voor de evaluatie.
We zullen u informeren over de voorlopige conclusies van de evaluatie via ‘In de Roos’. Na
verwerking van eventuele opmerkingen wordt de definitieve rapportage op de gemeentelijke
website geplaatst.

Nieuwe kinderburgemeester gezocht
Woon je in Rozendaal, ben je tussen de 10 en 12 jaar oud en heb je altijd al burgemeester willen
worden? Dan is nu je kans: de gemeente Rozendaal zoekt een nieuwe kinderburgemeester!
Denk je dat jij een goede kinderburgemeester bent?
Schrijf dan een brief, stuur een e-mail of maak een filmpje en stuur dit naar de gemeente, ter
attentie van mevrouw M. Jansma.
Adres: Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal, of e: m.jansma@rozendaal.nl .
Doe dit vóór 3 juni!
Wat doet een kinderburgemeester?
Een kinderburgemeester praat met de gemeente over wat voor kinderen in Rozendaal belangrijk
is. De kinderburgemeester gaat ook samen op pad met de ‘echte burgemeester’. Je legt
bijvoorbeeld samen een bloemstuk op de begraafplaats bij de Dodenherdenking op 4 mei en je
houdt een toespraak bij Koningsdag. In overleg bepalen we welke andere dingen we samen doen.
De nieuwe kinderburgemeester start in het nieuwe schooljaar, augustus 2019. Je bent dan
kinderburgemeester voor één jaar, dus tot augustus 2020. We zoeken het liefst iemand die in het
schooljaar 2019-2020 in groep 7 of 8 van de basisschool zit. De 1e klas van de middelbare kan
ook nog, maar dan moet je het wel goed kunnen combineren met je huiswerk. Natuurlijk woont
de nieuwe kinderburgemeester in Rozendaal!
Wat moet een nieuwe kinderburgemeester kunnen?
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Tijdens de Jongerenraad op 15 mei hebben we met elkaar afgesproken dat de nieuwe
kinderburgemeester:
- het leuk moet vinden om na te denken wat voor kinderen in Rozendaal belangrijk is;
- ideeën moet hebben over hoe het voor kinderen nóg leuker wordt om in Rozendaal te
wonen;
- het leuk moet vinden om in de belangstelling te staan, bijvoorbeeld wanneer je een
toespraak houdt;
- tijd heeft om kinderburgemeester te zijn;
- bij voorkeur na de zomer in groep 7 of 8 zit;
- in Rozendaal woont.
Alle brieven, e-mails en filmpjes die binnenkomen worden bekeken door een
sollicitatiecommissie. In deze commissie zitten: de vorige kinderburgmeester Jet, de echte
burgemeester Ester, en drie kinderen die bij de Jongerenraad waren.
De sollicitatiecommissie komt op 11 juni bij elkaar. Als je solliciteert, hou er dan dus rekening
mee dat je 11 juni tussen 16.00 en 17.30 uur op het gemeentehuis moet kunnen zijn. Het
sollicitatiegesprek duurt ongeveer een half uurtje.
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Mieke Jansma,
via e: m.jansma@rozendaal.nl of 026- 3843664.

Gemeentehuis gesloten dag na Hemelvaartsdag
De dag na Hemelvaartsdag, vrijdag 31 mei 2019 is het gemeentehuis gesloten.
Wij verzoeken u hier rekening mee te houden bij het plannen van uw bezoek aan het
gemeentehuis.

Onthulling sculptuur bij de Dorpsschool
Vele inwoners van Rozendaal hebben bij het afscheid van burgemeester J.H.Klein Molekamp een
gift gegeven voor de sculptuur “Slingeren” van Jits Bakker.
Dit beeld zal op 14 juni 2019 onthuld worden bij het IKC Dorpsschool in aanwezigheid van de
inmiddels oud-burgemeester en de zoon van de kunstenaar.
Alle gulle gevers zijn van harte welkom bij de onthulling van het beeld aanwezig te zijn op
14 juni 2019 om 11 uur.
In de afgelopen maanden is de omgeving van de Dorpsschool ingericht en beplant en als prachtig
sluitstuk daarvan wordt nu de sculptuur geplaatst.
Na afloop zal een kopje koffie of thee worden geschonken.
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Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
Poging tot Autodiefstal
In week 20 (de week van 13 tot en met 20 mei) is er in Rozendaal in de wijk Kapellenberg een
mislukte poging gedaan om een voertuig uitgerust met een zogenaamde “Keyless Entry” te
ontvreemden.
Naar aanleiding hiervan verzoekt de politie iedereen met een beveiligingscamera om nog eens te
kijken of hij/zij beelden heeft die hier aan gerelateerd zouden kunnen zijn en deze met de politie
delen. Als u over dergelijke beelden beschikt, kunt u via het algemene nummer van de politie
(0900-8844), contact op nemen met het politiebureau in Velp.
In verband hiermee herhalen wij hierbij een algemene oproep om uw camera aan te melden bij de
politie alsmede een artikel van onze wijkagent over de beveiliging van voertuigen uitgerust met
“Keyless Entry”.
Herhaalde oproep “Camera in Beeld:
Stelt u zich eens voor: in uw straat wordt een oudere dame met geweld van haar tas beroofd. Er
zijn geen getuigen, maar mogelijk staan de daders wel op beeld van een beveiligingscamera.
Voor de politie is het handig om deze camera in beeld te hebben.
Camera in Beeld is een databank van de politie met daarin de plekken waar camera's hangen en
wat er op te zien is. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. Voordat die beelden
bekeken worden, is een vordering van justitie nodig. De recherche gebruikt vaak camerabeelden
bij het onderzoek. Met deze databank kunnen zij snel zien waar in de buurt van een misdaad
camera’s zijn die mogelijk beelden van de dader hebben. Dat scheelt enorm veel uitzoekwerk.
Door uw camera bij Camera in Beeld aan te melden, krijgt het - naast bewaken van uw
eigendommen en als afschrikmiddel - nog een functie: het veiliger maken van uw buurt.
U kunt uw beveiligingscamera aanmelden bij Camera in Beeld via http://www.politie.nl/cib.
Autodiefstal/-inbraak helpen voorkomen:
In Rozendaal zijn er redelijk veel autobezitters van wie het voertuig is uitgerust met een
zogenoemde Keyless Entry. Landelijk is sprake van toenemende diefstal van dergelijke auto’s,
zonder sleutel.
Door middel van geavanceerde hardware kunnen criminelen gemakkelijk een auto met Keyless
Entry ontgrendelen wanneer zij binnen 6 meter afstand van de sleutel kunnen komen. Met een
ontvanger wordt het signaal van de sleutel van buiten een woning of in de parkeergarage
opgevangen en draadloos naar een zender verlengd die vervolgens het signaal nabootst en naar de
auto stuurt. Zo denkt de auto dat de echte sleutel in de buurt is, zal deze ontgrendelen en
vervolgens zelf in sommige gevallen ook nog starten, dit allemaal terwijl de echte sleutel in een
jas zit of in de kast ligt.
Wat kunt u doen om deze vorm van diefstal te voorkomen? Het beste is natuurlijk om Keyless
Entry in zijn geheel uit te schakelen wanneer dat mogelijk is. Dat kan vaak in het menu op uw
dashboard. Wat ook werkt is zorgen dat de sleutel of kaart, wanneer deze niet gebruikt wordt, in
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een stalen kistje ligt of in aluminiumfolie gewikkeld is. Ook zijn er speciale hoesjes te koop,
maar helaas zitten daar soms ook onveilige tussen, dus laat u goed voorlichten. Verder kunt u er
voor zorgen dat de sleutel zich niet binnen 6 meter van een buitenmuur bevindt.
Kledinginzameling
Het gemeentebestuur heeft een vergunning verleend aan Het Rode Kruis om in 2019 in
Rozendaal eenmalig een kledinginzamelingsactie te houden.
De directeur van het Rode kruis heeft ons laten weten dat deze inzameling zal plaatsvinden op 13
juni 2019.

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

Wolvenexcursie
De wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe en daarmee is een maatschappelijke discussie
ontstaan over wat de gevolgen zijn voor ons. Het PAK organiseert om die reden samen met
Wolven In Nederland een wolvenexcursie. De kans dat we de wolf tijdens deze excursie zien is te
verwaarlozen, maar wel kunnen we je meer vertellen over de wolf in het algemeen en wat zijn
komst naar de Veluwe voor ons betekent.
De excursie, die zo’n twee uur duurt, wordt gehouden op zaterdagmorgen 8 juni in de omgeving
van Rozendaal. Het aantal deelnemers is beperkt.
Vind je het leuk om deel te nemen?
Geef je dan tijdig op via excursie@pak-rozendaal.nl. Vermeld in de email je telefoonnummer en
geef aan dat je in Rozendaal woont (inwoners uit Rozendaal geven we bij grote belangstelling
voorrang). Kort na 2 juni zal het exacte startpunt en aanvangstijdstip bekendgemaakt worden.
Deze excursie is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van PAK Rozendaal.
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.
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Vier 75 jaar bevrijding!
Doe mee met Veluwe Remembers en de Airborne Region! Heeft u ideeën over een kleinschalig
evenement met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek, uw vereniging? Lees dan verder hoe u
kunt aansluiten bij het brede programma Veluwe Remembers waarbij aandacht wordt gevraagd
voor de verhaallijnen: Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de
oorlog en de bevrijding door de Canadezen.
Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt er op alle mogelijke manieren aandacht besteed
aan het feit dat de Veluwe 75 jaar geleden werd bevrijd. Daar horen grote en kleine evenementen
bij. Van grote festivals in Arnhem en Wageningen tot exposities, lezingen, speciale concerten,
noem maar op. Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale
programma Gelderland Herdenkt gericht op het herdenken, het beseffen van de vrijheid en het
vieren daarvan. Binnen Veluwe Remembers willen we graag dat ook kleinere initiatieven in
wijken en buurten worden gestimuleerd. Daarvoor is een zogenaamde ‘poppyregeling’ in het
leven geroepen. Kleine projecten kunnen een bescheiden financiële bijdrage aanvragen én
meedoen met de communicatie voor het grote publiek via speciale websites en apps. Bij alles
binnen Veluwe Remembers zoeken we naar de verbinding met elkaar. Het is mooi als uw idee
aansluit bij wat er verder gebeurt op de Veluwe. Het is ook mooi als uw idee een basis legt voor
het herinneren en het vieren in de volgende jaren. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen
de Veluwse gemeenten en daar horen de gemeenten uit de Airborne regio bij!
De belangrijkste spelregels staan hieronder. De volledige regeling staat op de projectpagina van
de website www.veluweop1.nl Voor vragen kunt u terecht bij het mailadres
subsidiebureau@arnhem.nl.
De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling:
• Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
• Aanmelden kan via de website
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties
• De regeling sluit op maandag 10 juni.
• De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €750,• De maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van cofinanciering van de
initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan ook bestaan uit
geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.
• Indien er meer aanvragen zijn dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato
plaatsvinden.

Independent Bookstoreday
Zaterdag 25 mei vieren ca. 150 onafhankelijke boekhandels in het hele land voor de derde keer
Independent Bookstoreday.
In alle winkels zijn speciale dagaanbiedingen en limited editions te koop en zijn tal van
activiteiten te beleven. Het programma van Jansen & de Feijter, Velp:
10.00-16.00 Open Podium
11.00-12.00 Mystery Poetry Tour - Dichters op een zeepkist!
12.00-13.00 Broodje Gedicht in het Petit Café
16.00-17.00 Schrijfsters Tamara Onos en Felicita Vos
Meer informatie over de activiteiten in Velp:
https://www.eenpassievoorboeken.nl/administrator/index.php?option=com_icagenda&view=even
t&layout=edit&id=375
31 mei 2019

8

