Rozendaal, 27 september 2019
Uitgave 2019-16
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Verkeersevaluatie IKC Dorpsschool Rozendaal
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat IKC Dorpsschool Rozendaal is verhuisd naar de
nieuwe locatie aan de Akkerlaan. Een prachtig, duurzaam gebouw waar kinderen en leerkrachten
erg tevreden over zijn.
Wij horen echter steeds meer geluiden dat de kinderen minder gelukkig zijn met het schoolplein.
Deze hartenkreet hebben de school en de gemeente tot zich genomen en we hebben samen
besloten nog eens goed naar de mogelijkheden van dit schoolplein en de directe omgeving te
kijken. Wij zullen u hierover op de hoogte houden.
Bij de oplevering van de school is aangegeven dat we op een later tijdstip de verkeerssituatie
rond de school zouden evalueren. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden, mede dankzij
de input die wij hebben ontvangen na een oproep in In de Roos van 31 mei jl. Naast de reacties
op onze oproep heeft het onderzoeksbureau gesproken met een afvaardiging van de school
(personeel en afvaardiging van de ouders) en zijn er observaties uitgevoerd op straat. Dit heeft
geresulteerd in een rapport met aanbevelingen en een aantal maatregelen dat genomen kan
worden om de schoolomgeving en de schoolroutes verkeersveiliger te maken.
Wij herkennen ons in het beeld dat door het onderzoeksbureau in het rapport is geschetst. Hierin
staat dat de begin- en eindtijd van een basisschool altijd de nodige drukte met zich mee brengt,
maar dat bij IKC De Dorpsschool de drukte meevalt door de beperkte aanwezigheid van ander
verkeer op die tijdstippen. Het is vooral het schoolverkeer zelf dat met elkaar rekening moet
houden. Er zijn geen opstoppingen, conflicten of gevaarlijke situaties geconstateerd. In het
rapport is wel aangegeven dat er verkeersgedrag en -bewegingen zijn waargenomen die eigenlijk
ongewenst zijn en waar verkeersdeelnemers elkaar in de weg zitten. Deze opmerking kunnen
omwonenden en ouders van de leerlingen zichzelf aantrekken, maar er zijn ook maatregelen om
de schoolomgeving veiliger te maken die de gemeente kan nemen.
De maatregelen die in het rapport de hoogste prioriteit krijgen, willen wij in beginsel op korte
termijn oppakken. Voordat wij echter een definitief standpunt innemen ontvangen wij graag uw
reactie op het rapport.
Het rapport is terug te vinden op de website van de gemeente. Reacties kunnen tot dinsdag 15
oktober 2019 gestuurd worden naar gemeente@rozendaal.nl met als onderwerp ‘Reactie
verkeersevaluatie’.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Marieke Albricht, wethouder
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Jachtlaan 16
Betreft aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op de carport
bij de woning op dit adres.
Nieuwbouw De Del

Betreft aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning op de
kavel 74 gelegen aan de Flugi van Aspermontlaan in de
nieuwbouwwijk de Del.

Verleende omgevingsvergunning
Jagermeesterlaan 31
Betreft vergunning voor het verbouwen van de woning op dit adres,
verzenddatum 26 september 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 rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan 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
• Stichting vrienden van de kerk van Rozendaal voor het plaatsen van driehoeksborden ter
aankondiging van concerten in de kerk van Rozendaal (verzenddatum 18 september 2019)
• Organisatie Posbankloop voor de jaarlijkse editie van deze hardloopwedstrijd op zondag
29 september 2019 (verzenddatum 18 september 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 (tot en met 30 oktober 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
• De bewoner van de Kleiberglaan 9 voor het kappen van 7 eiken aan de achterzijde.
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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.

Voornemen tot uitschrijven
De gemeente Rozendaal heeft het voornemen om onderstaand persoon uit te schrijven uit de
Basisregistratie Personen, omdat uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat zij niet meer
woonachtig is op het ingeschreven adres:
M. Gibson
Bent u het niet eens met de uitschrijving, neem dan contact op met de gemeente via
gemeente@rozendaal.nl of 026-3843671

Maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie
De gemeente heeft dit jaar een zogenaamde stresstest uit laten voeren met als doel om te kijken
waar in de toekomst problemen worden verwacht op het gebied van hitte en wateroverlast.
Op het gebied van hitte zijn er wel aandachtsgebieden binnen onze gemeentegrens maar deze
liggen over het algemeen in ons buitengebied.
Wel zijn er gebieden waar in de toekomst kans is op wateroverlast. Maar ook op dit moment zijn
er al straten bekend waar overlast ontstaat bij hevige regenbuien. De gemeente heeft deze straten
in beeld en is nu al bezig voorzieningen te treffen door bijvoorbeeld ondergrondse
waterreservoirs aan te leggen. Dit is in 2019 gebeurd in De Genestetlaan. In 2020 zal dat
gebeuren in de Hertog van Gelrestraat en De Moestuin.
Daarnaast worden slecht afwaterende straatkolken, goed lopend gemaakt.
Zijn we er dan voor de ( nabije) toekomst? Helaas moet het antwoord hierop schuldig blijven. Het
is moeilijk te voorspellen welke zwaarte de regenbuien in de toekomst gaan hebben en in welke
frequentie deze gaan vallen. Een 100% score op het voorkomen van wateroverlast gaan we dan
ook waarschijnlijk niet halen.
We kunnen met zijn allen wel proberen de wateroverlast te beperken. Ook u als bewoner kan daar
een steentje aan bijdragen. Het regenwater vasthouden op eigen terrein is een voorbeeld. Plaats
een regenton, of pas minder bestrating toe in uw tuin waardoor regenwater op eigen terrein kan
inzijgen. In de praktijk is ons bekend dat bewoners bij hun nieuwbouw project een ondergronds
waterreservoir van 1250 liter gaan aanbrengen om regenwater te bufferen. Wij weten dat dit niet
voor iedereen is weggelegd, maar het is goede ontwikkeling en een voorbeeld dat een
gezamenlijke aanpak kan gaan helpen in de toekomst.
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Onbekende fluittoon
Wij hebben de afgelopen weken verschillende berichten ontvangen van bewoners van de
Mr. van Hasseltlaan en Kapellenberglaan over een fluit- c.q. pieptoon die door bewoners
waargenomen wordt.
Het geluid wordt omschreven als een ‘hoog gierend’ geluid. Het geluid is op verschillende
momenten overdag maar ook ‘s-avonds en ’s-nachts te horen. Het houdt soms wat langer aan en
is soms heel kort, en is ook variërend van zacht naar hard. Er wordt nu gedacht dat het misschien
te maken heeft met valse lucht van een CV-ketel.
Op dit moment is niet duidelijk waar het geluid vandaan komt, het lijkt uit de richting van de
Schelmseweg/ Johan van Arnhemstraat te komen.
Graag ontvangen wij meer informatie over de locaties waar dit geluid waargenomen wordt en of
er ook suggesties zijn wat de bron is.
Reacties kunnen gestuurd worden naar gemeente@rozendaal.nl onder vermelding van ‘pieptoon’.

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 11 oktober 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 9 oktober 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Live muziek tijdens Posbankloop in Rozendaal
Op zondag 29 september komt de Posbankloop weer door Rozendaal. Ook dit jaar speelt het
harmonieorkest van de Kon. Rosendaalsche Kapel op de hoek van de Rosendaalselaan en
Kerklaan in Rozendaal. De 1ste loop van 5,5 km start om 13.00 uur op de Rozendaalselaan in
Velp. Wij spelen tijdens deze loop van 13.15 – 13.50 uur. De 2de loop van 15 km start om 14.00
uur. Wij spelen tijdens deze 2de loop van 14.45 – 16.00 uur.
Kom ook de lopers toejuichen op hun laatste kilometer van de Posbankloop en ondertussen
genieten van opzwepende live muziek!

Baby-bijeenkomst in de bibliotheek
Op vrijdagochtend 4 oktober organiseren BoekStartcoaches van de Bibliotheek Veluwezoom een
gezellig uurtje in de Bibliotheek Renkum, Velp en Dieren, voor baby's en ouders. Ze gaan met
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hen voorlezen, boekjes bekijken, liedjes zingen en een spelletje doen. Ouders krijgen daarnaast
de gelegenheid om met andere ouders ervaringen uit te wisselen.
Samen een knisperboekje of een boekje met geluiden bekijken, daar leert je kindje veel van. Het
stimuleert de taal- en spraakontwikkeling, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de
concentratie. Allemaal zaken waar jouw baby een leven lang plezier van heeft. Bovendien
versterk je de band tussen jou en je kind, als je samen een boekje bekijkt, plaatjes aanwijst en
benoemt, versjes leert en verhaaltjes vertelt. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig.
Meer info: www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda en
www.bibliotheekveluwezoom.nl/boekstartcoach

Kinderboekenweek 2019
Gedurende de hele Kinderboekenweek opent bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp het
Reisbureau voor Imaginaire Reizen. Daar kun je een speciaal kinderpaspoort ophalen, waarin je
kunt opschrijven wat jouw ideale reis is en dankzij welke boeken je je op vakantie waant. In ons
café staan bovendien wereldse gerechten op het menu!
Verder staan op het programma een spelletjesmiddag (op zaterdag 5 oktober van 10 tot 17 uur),
een fietsrally door Velp waarbij verschillende puzzels opgelost moeten worden (op zondag 6
oktober van 14 tot 16 uur) en een voorleesmiddag in het pop-upmuseum Rheden in Oorlogstijd
(op woensdag 9 oktober van 15 tot 17 uur).
Meer informatie is te vinden op onze website en de site van het CPNB:
https://www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten/396-kinderboekenweek2019
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2019

Paddenstoelenexcursie op landgoed Rosendael
De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen gaat op woensdag 9 oktober op zoek naar
de sieraden van het herfstbos tijdens een paddenstoelenexcursie op landgoed Rosendael. Overal
zijn nu paddenstoelen te zien in allerlei prachtige kleuren en met bijzondere vormen. Maar
waarom groeit de ene paddenstoel bij een boom en weer een andere op een dennenkegel? De
boswachters weten het antwoord en gaan met de deelnemers op zoek. Wie meezoekt vindt
misschien paddenstoelen die men nog nooit eerder zag. Een spiegeltje meenemen om de
onderkant van de paddenstoelen goed te kunnen bekijken is aan te raden.
Start: 14.00 uur bij de ingang/receptie van kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Parkeren op de parkeerplaats van kasteel Rosendael tegenover de ingang, Beekhuizenseweg. GPS
DD (decimale graden): 52.008369, 5.966238. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p.,
kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op
vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/activiteiten.
Informatie: Hans Keppel en Nel Schütz, tel. 06-15363228.

Pianorecital in de Serre van Rozendaal op 9 oktober 2019: Parijs en Franse
componisten
Onder de titel “Parijs en Franse componisten” zal Henrietta Currie op woensdag 9 oktober
bekende en minder bekende klassieke stukken op de piano ten gehore brengen. Muziek van
clavecinisten aan het hof van Lodewijk XIV tot en met vroege 20e eeuwse componisten zoals
Debussy en Ravel. Bij ieder stuk zal Henrietta een korte anekdote of uitleg geven.
Henrietta Currie studeerde aan het Rotterdams Conservatorium piano en blokfluit. Na het behalen
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van beide diploma`s ging zij op 21-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten van Amerika, waar zij
een jaar studeerde aan het Peabody Conservatory in Baltimore. Daarna gaf zij les in Engeland en
Ierland. Terug in Nederland legde zij zich toe op kamermuziek en het begeleiden van solisten en
koren.
Zoals elke woensdag bent u welkom tussen 10.00 en 12.30 uur in de Serre, Kerklaan 15. Het
concert op 9 oktober begint om 10.30 uur en er is een korte pauze. Toegang vrij.

Lezing Pieter Waterdrinker
Op woensdag 9 oktober is schrijver, journalist en Ruslandkenner Pieter Waterdrinker te gast in de
Grote Kerk in Velp. Vooral met zijn autobiografisch geïnspireerde Tsjaikovskistraat 40
(verschenen in 2017) verwierf Waterdrinker grote bekendheid.
Organisatie: Jansen & de Feijter. De avond vindt plaats in de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp
van 20 tot 22 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Jansen & de Feijter voor
€12,50, aan de zaal €15,- (inclusief koffie/thee in de pauze).
Meer informatie is te vinden op onze website: https://eenpassievoorboeken.nl/activiteiten/388pieter-waterdrinker-2

De Veluwezoomloop een historische uitdaging in de bossen van Nationaal Park
‘De Veluwezoom’
De vakanties zijn voorbij en prachtige najaarshardloopwedstrijden liggen in het verschiet.
Zondag 13 oktober is één van de mooiste hardloopwedstrijden van de regio; “De
Veluwezoomloop”, georganiseerd door AV Gelre uit Dieren. Een hardloopwedstrijd met
Koninklijke geschiedenis! Deze editie van de Veluwezoomloop gaat o.a. over de Carolinaberg en
de Willemsberg. De Veluwezoomloop is er voor het hele gezin!
Voordat de volwassenen starten, kunnen de kinderen deelnemen aan de kidsrun. Zij kunnen
kiezen uit twee afstanden, 1,25 en 2,5 kilometer, beide routes gaan door De Spelerij. Iedere
deelnemer aan de kidsrun krijgt een moderne Koninklijke onderscheiding. De volwassen
hardlopers kunnen zich inschrijven voor 7,5, 15 of 21,1 kilometer. De kidsrun begint om 10.00
uur en de volwassenen starten vanaf 10.30 uur.Alle informatie en de link om je nu al in te
schrijven vind je op de site van AV Gelre: www.veluwezoomloop.nl. Of stuur een mail naar
evenementencommissie@avgelre.nl

Bibliotheek geeft gratis cursus ‘leer zaken doen met de digitale overheid’
De overheid doet steeds meer via internet en moedigt burgers aan om hier gebruik van te maken
via hun DigiD. Het gebruiken van deze persoonlijke, digitale sleutel van de overheid is echter
voor veel mensen een probleem. Daarom biedt de Bibliotheek Veluwezoom vanaf
woensdagmiddag 16 oktober een vierdelige, gratis cursus Digisterker, die je leert werken met de
elektronische overheid. De cursus vindt plaats in de Kerk van Rozendaal.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Je leert stapsgewijs ervaring opdoen met het
werken met de elektronische overheid. Aan bod komen onder meer: een DigiD aanvragen en
gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de
gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst. En je leert hoe je toeslagen
aanvraagt of online een afspraak maakt. In een bijbehorend werkboek kun je de geboden
informatie rustig nalezen en worden de voorbeelden stap-voor-stap uitgelegd.
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Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je enige ervaring hebben met het werken met
internet en kunnen omgaan met een toetsenbord en een muis.
Cursusdata en -tijden
- woensdag 16 oktober van 14.00 tot 16.00 uur (start)
- woensdag 23 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
- woensdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
- woensdag 6 november van 14.00 tot 16.00 uur
Meer informatie is beschikbaar op www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker en via Alberdine
Tesink, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 06-10 23 94 93. Van te voren
aanmelden is noodzakelijk.

Velp en Rozendaal haalt € 5.147,14 op voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Velp en Rozendaal heeft maar liefst € 5.147,14
opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in haar doelen. Zodat minder mensen
kanker krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte.
Deze collecteweek was extra bijzonder, doordat het de 70e editie was. Prinses Beatrix verrichte
op 31 augustus de eerste slag van een speciale KWF Munt ter ere van het 70-jarig bestaan van
KWF. In de week erna, gingen maar liefst 80.000 collectanten de straat op, verspreid over 800
collecteteams. Het collecteteam van Velp en Rozendaal was met 43 collectanten goed
vertegenwoordigd.
Een gift aan KWF, maakt nieuwe doorbraken in kankeronderzoek mogelijk. Dat helpt: sinds de
oprichting van KWF in 1949 is het percentage patiënten dat 5 jaar na hun diagnose nog in leven
is, gestegen van 25% naar 65%. Daarnaast besteedt KWF de collecte-opbrengst aan het
voorkomen van kanker en aan ontwikkelingen, waardoor mensen een beter leven krijgen tijdens
en na de ziekte.
Collectecoördinatoren Marijke en Susan Steffen zetten zich al jaren in voor KWF
Kankerbestrijding. ‘’Wij zijn heel blij met onze nieuwe wijkhoofden, waardoor dit jaar de
collecte toch door kon gaan! Echter zijn wij ook nog steeds op zoek naar nieuwe collectanten,
omdat het collectantenbestand helaas blijft slinken. Met iedere minuut die gelopen kan worden,
zijn wij enorm blij! Aanmelden is mogelijk via kwf.collecteweb.nl/aanmelden of via
kwf.velprozendaal@gmail.com.
Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan door online te
doneren via kwf.nl/collecte.
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