Rozendaal, 25 oktober 2019
Uitgave 2019-18
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Oude schoollocatie wordt hofje
Met veel genoegen kan ik u mededelen dat de gemeente onlangs de koopovereenkomst heeft
getekend met Beeldhouwer B.V. en Klaassen Groep voor de ontwikkeling van de voormalige
schoollocatie, de Steenhoek 1. Er worden acht mooie, levensloopbestendige en duurzame
woningen in een hofje gebouwd.
Hier is een uitgebreid traject aan vooraf gegaan. De gemeenteraad heeft de randvoorwaarden
vastgesteld waaraan de ontwikkeling moet voldoen. De bebouwing is hierin gemaximeerd op 8
woningen (of 9 appartementen), daarnaast is in de randvoorwaarden opgenomen dat de woningen
levensloopbestendig moeten zijn, uit maximaal twee bouwlagen mogen bestaan en
energieneutraal zijn. De houtwal, die als speelplein in gebruik was genomen, wordt hersteld en de
parkeerdruk voor de buurt verlaagd. Een extern bureau heeft de woningbehoefte in kaart gebracht
en ik heb ook met een aantal geïnteresseerde bewoners gesproken. De woningbehoefte bleek
gelukkig overeen te komen. Mede op basis van deze input en die van omwonenden is een
ontwikkelvisie opgesteld voor de locatie.
Na een voorselectie zijn vijf partijen uitgenodigd om een plan inclusief grondbod in te dienen
voor de locatie. We hebben vijf mooie plannen ontvangen welke zijn beoordeeld op drie criteria,
te weten: kwaliteit van het plan (architectonisch, landschappelijk), duurzaamheid en planning.
Het plan met de beste combinatie van prijs (grondbod) en kwaliteit is van Beeldhouwer /
KlaassenGroep. Zij creëerden een plan met 8 woningen in de vorm van een hofje. De
basiswoning is één bouwlaag waarin alle functies voor een huis zijn opgenomen (levensloopbestendig). Indien gewenst kan optioneel een tweede bouwlaag worden toegevoegd. Deze
bouwlaag beslaat niet het gehele bouwvlak, waardoor een speelse variatie ontstaat met
doorkijkjes naar de houtwal, die door de gemeente in ere wordt hersteld. De woningen zijn nulop-de-meter en voldoen daarmee aan onze voorwaarde van duurzaamheid.
Een aantal omwonenden heeft aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de keuze voor het
plan van Beeldhouwer/KlaassenGroep. Dat vinden wij heel erg jammer. Deze mensen zijn
uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan om te bezien wat wij nog voor hen kunnen betekenen.
Het duurt nog wel even voordat de huizen zijn gebouwd. Naar verwachting zal de wijziging van
het bestemmingsplan in november worden aangekondigd in In de Roos. Nadat alle formele
procedures zijn doorlopen hopen wij in april volgend jaar het definitieve besluit in In de Roos te
kunnen publiceren. De bouwtijd voor het project is circa 12 maanden, nog even geduld dus!
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Voor meer informatie en een impressie van het plan verwijs ik naar onze gemeentelijke website.
Met vriendelijke groet,
Marieke Albricht
Wethouder gemeente Rozendaal

Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Jagermeesterlaan 2
Betreft vergunning voor de verbouwing en het energie zuinig
maken van het woonhuis op dit adres, verzenddatum 24
oktober 2019.
Kerklaan 21a

Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis op
dit adres, verzenddatum 24 oktober 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
• SC Veluwezoom voor de Carnavalsvieringen van de Blaospiepkes in het seizoen 2019 –
2020 in het clubgebouw op sportpark De Pinkenberg (verzenddatum 21 oktober 2019)
• De bewoner van de Kleiberglaan 9 voor het kappen van 7 eiken aan de achterzijde.
(verzenddatum 22 oktober 2019)
• De gemeente Rozendaal voor het plaatsen van maximaal 6 sandwichborden ter
aankondiging van de week van de pleegzorg (verzenddatum 23 oktober 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
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belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen
kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk tot en met 2 december
2019 (carnaval), tot en met 3 december 2019 (kapvergunning) en 4 december 2019
(reclameborden) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp
(inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
•
•

De eigenaar van de Kerklaan 21a voor een omgevingsvergunning voor het verplaatsen
van de uitweg (inrit) van zijn perceel op de De Genestetlaan.
De eigenaar van de De Genestetlaan 24 voor het verplaatsen van de bestaande uitweg
(inrit) van zijn perceel op de openbare weg

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 15 oktober 2019 te Arnhem: mevrouw A. Steenstra.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Jongerenraad
Op woensdag 30 oktober is er weer een Jongerenraad in Rozendaal.
Jullie zijn hier van harte welkom! De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren van 10 t/m 15 jaar.
Zij krijgen via de gemeente ook nog een persoonlijke uitnodiging.
De bijeenkomst is in het gemeentehuis en duurt van 19.00 uur tot ongeveer 20.15 uur.
Inloop vanaf 18.45 uur.
We hebben weer veel te bespreken.
We maken kennis met de nieuwe kinderburgemeester, Annemijn van der Wagen. Velen van jullie
zullen haar al gezien hebben tijdens de jongerenpicknick, op een weitje bij het Kasteel op
donderdag 27 juni. We hebben daar toen ook afscheid genomen van onze eerste
kinderburgemeester, Jet van Doesburg.
Annemijn zal vertellen over haar eerste ervaringen en haar plannen.
Een aantal plannen gaan we ook verder bespreken. Zoals een grote schoonmaakactie die we een
keer per jaar willen gaan houden, en een loterij voor kinderen en volwassenen, voor het goede
doel.
Natuurlijk kunnen jullie ook zelf punten inbrengen.
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Het is fijn als jullie je van tevoren opgeven.
Je kunt je opgeven bij mevrouw van Wely, via e: secretariaat@rozendaal.nl. Maar ook als je op
het laatste moment besluit te komen, ben je welkom.
Met vriendelijke groet,
Anton Logemann, Wethouder Jeugd

Agenda van de openbare hoorzitting van de commissie voor de
bezwaarschriften van de gemeente Rozendaal op woensdag 13 november 2019
op het gemeentehuis van Rozendaal aan de Kerklaan 1
10.00 uur:
Behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 8
augustus 2019, waarbij een omgevingsvergunning voor het kappen van een eik op het perceel
Van de Gumsterlaan 8 werd verleend.

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.
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

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 29 oktober 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.
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Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 29 oktober 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. 10 september 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 29 oktober 2019:
Agendapunt 6: Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Gelders Archief
Agendapunt 7: Voorstel inzake deelname van gemeenschappelijke regelingen aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG in
verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

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. 10 september 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

9.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 29 oktober 2019:
Agendapunt 8: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding van de
begraafplaats Rosendael
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10.

Rondvraag

11.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
12.
Heropening
13.

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

14.

Bespreking agendapunt raadsvergadering 2 juli 2019:
Agendapunt 9: Voorstel tot vaststellen wijziging op de Wmo-verordening

15.

Rondvraag

16.

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 raadsvergadering van 10 september 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Gelders Archief
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Voorstel: Het college conform artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum “Gelders Archief ” overeenkomstig de conceptgemeenschappelijke regeling
7.

Voorstel inzake deelname van gemeenschappelijke regelingen aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG in
verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Voorstel:
1.
In te stemmen met het voornemen van de gemeenschappelijke regelingen waar
de gemeente Rozendaal aan deelneemt om lid te worden van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de
VNG in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren;
2.
Aan de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen te laten weten daar
geen wensen of bedenkingen over te hebben.

8.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding van de begraafplaats
Rosendael
Voorstel: Een krediet van € 48.625,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve
begraafplaats, voor uitbreiding, overige werkzaamheden en het plaatsen van een vitrine
op de begraafplaats

9.

Voorstel tot vaststellen wijziging op de Wmo-verordening
Voorstel: Vaststellen: de wijziging op de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Rozendaal 2019

10.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijziging 2019-10 dienovereenkomstig vaststellen

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

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.
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Raadsvergadering d.d. 5 november 2019
De raad van de gemeente Rozendaal vergadert op 5 november 2019 om 19.00 uur over de
begroting voor 2020.
De ontwerp-begroting 2020 van de gemeente Rozendaal is gepubliceerd op de website van de
gemeente www.rozendaal.nl en ligt ter inzage bij de balie van Burgerzaken. Op verzoek kan
tegen betaling van leges een afschrift worden verkregen.
Onderstaand volgt de agenda voor de raadsvergadering van 5 november 2019:
1.

Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting
2020 t/m 2023
Voorstel: De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 vast te stellen
Bij dit agendapunt houden de fractievoorzitters eerst de Algemene Beschouwingen waarna
burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen zullen reageren.
Na de reactie van het college kan nog een reactie van de fracties met antwoord van
burgemeester en wethouders volgen.
Aan de Algemene Beschouwingen is een schriftelijke (openbare) vragenronde vooraf gegaan.
4. Rondvraag
5. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.De aanwezigen die van het
spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij de griffier. De leden van
de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda vermelde onderwerpen. Het
spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.
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De ZonneRoos Update
Het leek stil rond de ZonneRoos, maar we hebben achter de schermen niet stilgezeten. Ik
informeer u dan ook graag nader over de oprichting ons zonnecollectief.
De laatste publicatie was een oproep aan aspirant bestuursleden om zitting te nemen bij de
voorbereidingen en het concretiseren van de oprichting van de coöperatie.
Naar aanleiding hiervan hebben zich drie personen, waaronder ikzelf zich bereid verklaard om
het eerste bestuur te vormen.
Inmiddels wordt het beleid van de coöperatie verder uitgestippeld zodat we bij de eerste
bijeenkomst duidelijk aan (aspirant)leden en belangstellenden kunnen presenteren waar de
ZonneRoos voor staat en welke mogelijkheden deelname aan de coöperatie brengt.
Het zal gaan om het collectief opwekken van duurzame energie voor en door Rozendalers.
We maken dit mogelijk door te voorzien in de volgende mogelijkheden:
1. Het verkrijgen van zonnepanelen op eigen daken in Rozendaal, uiteraard van goede
kwaliteit en tegen scherpe tarieven;
2. Het mogelijk maken om opgewekte energie administratief uit te wisselen met andere
leden van de coöperatie, waarbij de betaalde stroomprijs gelijk is aan de te ontvangen
vergoeding;
3. In aanvulling op punt 3: Het mogelijk maken om zonne-energie op te wekken zonder dat
men de beschikking heeft over een dak met voldoende mogelijkheden;
4. Het ontwikkelen van “eigen” installaties voor het opwekken van “collectieve energie”;
Deze vier punten zullen de basis vormen voor de start van onze coöperatie.
Het nemen van zonnepanalen is het eerste punt waar we ons op richten. Naar aanleiding van onze
eerdere publicaties ontvingen we hiervoor al veel aanvragen.
Bij sommigen van u was de vraag zelfs zo concreet dat we voor zes woningen een
haalbaarheidsanalyse hebben gemaakt om te kijken hoeveel rendabele zonnepanelen op de daken
geplaatst zouden kunnen worden. Eén berekening was zo scherp dat de becijferde 16 panelen
direct geplaatst konden worden. Deze doen sinds september hun werk.
Zo hebben zich nog ruim 30 mensen gemeld met ruimte op hun dak. Deze mensen zullen allen
binnenkort persoonlijk worden benaderd voor een haalbaarheidsanalyse.
Uiteraard bent u niet verplicht om via de ZonneRoos uw zonnepanelen te laten installeren. Het
staat u uiteraard vrij om offertes met elkaar te vergelijken. Zelfs als u al zonnepanelen heeft, bent
u welkom om in geval van overproductie deze stroom aan te bieden aan andere leden van de
coöperatie.
Ook als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen of als u gewoon geen zonnepanelen wil, kunt
u deelnemen aan het collectief. Dan zou u het bijvoorbeeld mogelijk kunnen maken om op andere
daken zonnepanelen te laten leggen, waarbij de opbrengst aan u ten goede komt.
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Kortom, er is voor alle Rozendalers een goede reden voor deelname aan de coöperatie. Temeer
omdat we als coöperatie bij het ontwikkelen van een “eigen” installatie collectief stroom zullen
produceren. De opbrengst hiervan zal ten goede komen aan de leden. Het is niet gemakkelijk om
hiervoor een geschikte locatie te vinden, maar het bestuur is hard op zoek naar mogelijkheden.
Hoe kunt u deelnemen?
Door zich aan te melden als belangstellende. Dan houden we u persoonlijk op de hoogte.
Iedereen die zich reeds heeft gemeld ontvangt binnenkort persoonlijk bericht.
Vervolgens kunt u zich (na de formele oprichting) op twee manieren verbinden aan de
ZonneRoos:
Allereerst wordt u lid van de ZonneRoos.
Dan kunt u naar eigen keuze gebruik maken van alle mogelijkheden waarin de ZonneRoos kan
voorzien.
Ten tweede kunt u participant worden van de coöperatie. U neemt dan deel in het vermogen van
de ZonneRoos. U stort dus geld én maakt aanspraak op uitkering van de winsten van de
coöperatie. Als participant heeft u bovendien inspraak en stemrecht met betrekking tot grote
financiële beslissingen en beleidsvraagstukken van de ZonneRoos.
Wanneer is het zover?
In de volgende uitgave van In de Roos zullen we u nader informeren. U wordt uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst waar de ZonneRoos in detail zal worden toegelicht. We kunnen dan
uw vragen persoonlijk beantwoorden. Zodra de coöperatie formeel door de notaris is opgericht
kan iedereen (uit Rozendaal) lid worden en participeren.
Heeft u nu al een vraag of opmerking? Schroom niet om een email te sturen naar
zonneroosrozendaal@gmail.com.
Ik hoop u binnenkort in groten getale te mogen verwelkomen.
Marnix Scholten

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 8 november 2019. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 6 november 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.
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Rotary end polio now campagne: Bloembollen voor Dorpsschool Rozendaal
Op 24 oktober was het Wereld Polio Dag. 24 oktober 1914 was de geboortedag van Jonas Salk,
de ontdekker van het polio vaccin. Vanaf 1979 staat Rotary International wereldwijd op de bres
voor de uitroeiing van deze ziekte. Sindsdien is door het Polioplusfonds van Rotary 1.9 miljard
USD gedoneerd, waarbij ook de hulp van de vele vrijwilligers om het vaccin te distribueren mag
worden genoemd.
Dit jaar stond Wereld Polio Dag in het teken van het planten van de speciaal voor Rotary
gekweekte tulp. Rotaryclubs in Arnhem en omgeving hebben op het Provinciehuis symbolisch
duizenden tulpen aangeboden aan de burgemeesters van hun gemeente.
In onze gemeente worden zaterdagochtend 26 oktober door leden van Rotaryclub Rozendaal
Veluwezoom 2500 tulpen geplant in de tuin van onze nieuwe Dorpsschool. Wij hopen hiermee
voor de gemeente in het algemeen en voor de Dorpsschool in het bijzonder een bijdrage te
leveren aan onze mooie groene omgeving. Tegelijkertijd wordt dan jaarlijks weer duidelijk
gemaakt dat de bestrijding van polio in de wereld een taak is die blijvende aandacht verdient
omdat het inenten van kinderen wereldwijd hun kansen op een gezonde toekomst vergroot.
Wij nodigen iedereen uit om zaterdag een kijkje te komen nemen, maar ook om volgend voorjaar
het resultaat van deze End Polio Now bollenplantdag te zien bloeien.
Voor wie meer wil lezen over deze campagne: www.endpolio.org en www.endpolionowtulp.nl.
Op deze laatste site kunt u ook zelf tulpenbollen bestellen 25 stuks voor € 15,00.
Met hartelijke groet, Rotaryclub Rozendaal Veluwezoom

30 oktober: inloopochtend in “De Serre van Rozendaal” over inkomensbeleid
en schulden
Op woensdag 30 oktober 2019 wordt er op de wekelijkse inloopochtend in “De Serre van
Rozendaal” aandacht besteed aan inkomensbeleid en opvang bij schulden.
Ook al komt armoede in onze gemeente weinig voor: als het je treft, is het heel ingrijpend.
Daarom heeft de gemeente Rozendaal een beleid om mensen met een laag inkomen te
ondersteunen. Dit beleid is gelijk aan dat van de gemeente Rheden, die voor onze gemeente het
inkomensbeleid uitvoert. Ook schulden kunnen leiden tot een laag inkomen.
Op 30 oktober ontvangen wij twee sprekers die u hier wat meer over kunnen vertellen.
U bent vanaf 10 uur van harte welkom in “De Serre van Rozendaal”, aan de Kerklaan 15.
Het programma begint om half 11 en duurt ongeveer een uur.
Mevrouw Cilingir, beleidsmedewerker bij de gemeente Rheden, praat u kort bij over het
inkomensbeleid van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
De heer Mesritz, voorzitter van SUN (Stichting Urgente Noden), vertelt over de werkzaamheden
van zijn organisatie.
Na het informatieve gedeelte is er, zoals altijd, voldoende gelegenheid om bij te praten.
De inloopochtend eindigt op de bekende tijd, half 1.

Maandagavond 4 november 2019 Filosofische Kring, Stichting Vrienden van
de kerk te Rozendaal.
Het thema van de Filosofische Kring is dit jaar “Rechtsstaat, rechtspraak en internationale
rechtsaspecten”. Reeds twee boeiende sprekers zijn aan de beurt geweest: dr Geert Corstens over
de “Rechtstaat en de vrijheidsgedachte” en Prof Dr Ton Derksen over “onschuldig vast”. Er
komen nog drie sprekers die U niet wilt missen. Op 4 nov. 2019 spreekt Dr Naomi van
Steenbergen over “Mensenrechten, een filosofisch perspectief”. Dan komt op 18 nov. 2019 Pol
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van de Wiel MA spreken over “Populisme en de rechtsstaat”. Waarna op 2 dec. 2019 Mr Dr
Lonneke Peperkamp afsluit met “Het oorlogsrecht en mensenrechten”. De lezingen worden
gehouden in de Serre van de kerk van Rozendaal van 20.00 tot 22.00 uur. De lezingen zijn ook
afzonderlijk bij te wonen. Deelname aan één avond kost € 13.-, studenten € 5.-, scholieren krijgen
gratis toegang.

Historische wandeling Biljoen
De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 6 november
een wandeling op landgoed Biljoen. Dit is de kans om ook eens achter het kasteel te kijken, op
het terrein dat gewoonlijk voor publiek gesloten is. Men kan kennismaken met het prachtige
ensemble van kasteel met bijbehorend koetshuis, pachtboerderijen, vijvers, beken, parkbos en
weiden. De boswachters besteden aandacht aan de wintervogels, historie en tuinaanleg. Het wordt
een boeiende wandeling op een unieke plek.
Start: 13.30 uur bij station NS Velp, P+R oostzijde, Stationsweg 5 Velp. Duur: ca. 2,5 uur.
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 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. op vertoon van een geldige
donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten. Informatie: Peter Palstring,
tel. 06-47966663 of Job Laan, tel. 06-83179965.

Vrijdag 8 november 2019 Rembrandt-avond bij Jansen & de Feijter
Afgelopen zomer verschenen bij uitgeverij Librero Taschen twee indrukwekkende boeken met
het volledige werk van Rembrandt, die in 2019 precies 350 jaar geleden overleed. Het ene deel
verzamelt alle tekeningen en etsen, het andere alle schilderijen. Niet eerder werden op XXLformaat alle 330 schilderijen van Rembrandt bijeengebracht.
Mede-samenstellers van deze boeken zijn prof. dr. Volker Manuth (hoogleraar kunstgeschiedenis
van de vroegmoderne tijd aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en kunsthistorica Marieke de
Winkel, beiden woonachtig in Arnhem. Zij verzorgen vrijdag 8 november een lezing over
Rembrandts werk bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp.
Tevens aanwezig is Rudie van Leeuwen, mede-samensteller van het schilderijen-deel.
Tijdens de lezing zal ruimschoots aandacht besteed worden aan de status aparte van Rembrandt,
die ook in zijn tijd al ongekend populair was. Uiteraard zijn de beide uitgaven ruimschoots
voorradig op 8 november: Vrijdag 8 november, 20 uur, Boekhandel Jansen & de Feijter,
Emmastraat 6, 6881 ST Velp. Entree €5, graag aanmelden via:
https://www.eenpassievoorboeken. nl/ activiteiten/399-rembrandt-schilder-entekenaar?date=2019-11-08-20-00

I shall be released – Dylan-songs in Grote Kerk Velp
Zaterdag 9 november is in de Grote Kerk in Velp een Bob Dylan-concert: I shall be released.
Dylan-songs met religieuze elementen komen door een liturgische setting in een ander licht te
staan. Ze worden uitgevoerd door de band The Zimmies. Songs als ‘Pressing on’, ‘To make you
feel my love’ en ‘Knockin’ on heaven’s door’ worden afgewisseld met gesproken (Dylan)teksten.
Een concert voor iedereen die de spirituele Dylan wil ontdekken of gewoon zijn prachtige songs
op een bijzondere manier wil horen. De toegang is gratis, de hoed gaat rond.
Zaterdag 9 november 20.00 uur. I shall be released – liturgisch Bob Dylan-concert.
Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp
Toegang gratis, de hoed gaat rond. Aangeboden door de Raad van Kerken Velp-Rozendaal
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