Rozendaal, 15 februari 2019
Uitgave 2019-04
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Handen uit de mouwen voor de energietransitie
Ook in Rozendaal moeten we aan de slag met de energietransitie. De resultaten van de energieenquête van de Rozendaalse werkgroep Duurzaamheid tonen dat veel inwoners daarmee al zelf
aan de slag zijn gegaan. Er zijn zelfs al twee huizen in Rozendaal aardgasvrij!
Als gemeente steken we ook de handen uit de mouwen. Uiterlijk in 2021 moet de gemeenteraad
in opdracht van ‘Den Haag’ een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Hierin legt de
gemeente het tijdspad vast wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en overgaat naar duurzame
warmtebronnen en welke duurzame alternatieven er mogelijk zijn.
Om dat tijdig voor elkaar te krijgen, zijn we eind vorige maand met een groot aantal mensen en
organisaties bijeen geweest. Immers, om de energietransitie soepel te laten verlopen, is het van
belang om samen de schouders eronder te zetten. We kunnen bij wijze van spreken alle
Rozendaalse daken voorzien van zonnepanelen, maar als netbeheerder Liander daar geen
rekening mee houdt, zal dat een ineffectieve maatregel zijn. Ook bij de energietransitie moeten
we scherp blijven dat we geen onnodige kosten maken. Overigens gaat het niet alleen om de
energietransitie, maar ook om klimaatadaptatie (tegengaan van overlast bij stortbuien en
hittestress).
Op de bijeenkomst waren een groot aantal organisaties bijeen: onder andere de werkgroep
Duurzaamheid Rozendaal, netbeheerder Liander, woningbouwvereniging Portaal, het
energieloket, de milieuomgevingsdienst Odra, het waterschap, de buurgemeenten, de provincie
en vertegenwoordigers van de drie fracties in de raad. Als gemeente hebben we uitgelegd welke
route we bij de energietransitie en de klimaatadaptatie voor ogen hebben. Alle deelnemers aan de
bijeenkomst hebben vervolgens ideeën en knelpunten naar voren gebracht. Deze ideeën gaan we samen met de betrokken partijen - uitbouwen tot kansrijke voorstellen. Dit alles mondt uit in een
concrete uitvoeringsagenda, waarvan we hopen dat die komende zomer gereed is. Dat kunnen we
dan vastleggen in een ‘Rozendaals klimaatakkoord’, waarbij alle betrokken partijen verklaren
zich in te zetten om de uitvoeringsagenda te realiseren.
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Vooruitlopend op dit Rozendaalse klimaatakkoord hebben we al een ding gerealiseerd: het
Rozendaalse beeldmerk ‘Wij gaan voor duurzaam’. Dit logo, dat ook bij dit artikel is geplaatst,
zal de komende tijd als herkenningspunt fungeren en ons allemaal eraan herinneren dat wij ook in
Rozendaal voor duurzaam gaan.
Marieke Albricht en Anton Logemann
Wethouders
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing.
Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen
krijgen of deze inzien.
de Pinkenberg 6

Betreft aanvraag voor plaatsen zonnepanelen bij voetbalclub
VVO op dit adres.

Verleende omgevingsvergunning
Kapellenberglaan 24
Betreft vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning op dit adres, verzenddatum 7
februari 2019.
De verleende vergunning 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
 De organisatie van het Zumba dansevenement voor de jaarlijkse editie op het terrein van
kasteel Rosendael op zaterdag 29 juni 2019 (verzenddatum 7 februari 2019).
 De bewoner van de Kapellenberglaan 30 voor het kappen van een Thuja in de tuin van
zijn woning (verzenddatum 7 februari 2019)
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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 (tot en met 21 maart 2019), een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal,
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 Oranjevereniging voor de jaarlijkse Koningsdagviering op zaterdag 27 april 2019 op
het terrein van kasteel Rosendael;
 Pèpe’s ijs voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats van
het Geldersch Landschap aan de Beekhuizenseweg, in de periode van april tot oktober
2019.
 IJs&IJskoud voor een standplaatsvergunning voor de verkoop van ijs op de parkeerplaats
bij het Rozendaalseveld, in het seizoen 2019.
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.

Informatiebijeenkomst Mijn Huis Mijn Toekomst
“Mijn Huis Mijn Toekomst” is een activiteit waarbij senioren worden geholpen om hun huis
meer levensloopbestendig te maken. Met de stimuleringsregeling “Mijn Huis Mijn Toekomst”
kunt u bijvoorbeeld uw trap veiliger maken, antisliptegels en beugels in de badkamer aanbrengen
en drempels verlagen.
De regeling is bedoeld voor inwoners van Rozendaal van 65 jaar en ouder.
De activiteit gaat in maart van start.
Voorgaand hieraan, vindt er op zaterdag 9 maart een grote Informatiebijeenkomst plaats. Alle
Rozendalers van 65 jaar en ouder, inclusief degenen die dit jaar 65 worden, ontvangen hiervoor
binnenkort een persoonlijke uitnodiging.
Tijd en plaats Informatiebijeenkomst “Mijn Huis Mijn Toekomst”
Zaterdag 9 maart 2019, van 14.00-16.00 uur, in de “Serre van Rozendaal”, Kerklaan 15

Een berichtje van de kinderburgemeester
Hoi allemaal,
7 januari mocht ik de school openen en het was super leuk om te doen. Ik mocht een speech
geven en naar geweldige optredens van de kinderen kijken. Zelf heb ik ook acht jaar met veel
plezier op de Dorpsschool gezeten, en daarom vond ik het extra leuk om nu eindelijk de nieuwe
school te openen. Het is prachtig geworden. Zelf ben ik wel een beetje jaloers, want ik had
gehoopt dat ik het nog mee zou maken om naar de nieuwe school te gaan maar ik ben in
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september naar de middelbare school gegaan. De nieuwe school openen was echt het hoogtepunt
van mijn kinderburgemeesterschap!!
Binnenkort neem ik afscheid van het kinderburgemeesterschap.
Samen met de jongerenraad, de jongerenredactie en de gemeente ga ik op zoek naar een nieuwe
kinderburgemeester, die dan in het nieuwe schooljaar begint.
Ik vond het super leuk om kinderburgemeester te zijn, je leert veel en mag veel leuke dingen
doen, zoals speeches geven, dingen organiseren en vooral met heel veel leuke mensen samen
werken.
Dus lijkt je dit leuk?? Kom dan vooral een keertje naar een vergadering van de jongerenraad waar
we allemaal dingen bespreken over wat er in Rozendaal bij moet of anders moet.
De eerstvolgende jongerenraad is in mei of juni. Misschien tot daar!!!
Maar van tevoren krijgen jullie nog bericht over hoe je kinderburgemeester kunt worden!
Groetjes van de kinderburgemeester, Jet van Doesburg

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.
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.
Gevonden voorwerp:
Er is een fiets van een bij ons niet bekende eigenaar aangetroffen bij de stalling van het
gemeentehuis. Inlichtingen zijn tijdens openingstijden te verkrijgen bij de balie van het
gemeentehuis of telefonisch via 026-3843667.
Collecterooster:
•
Week 8 (18 februari tot en met 23 februari 2019)
•
Week 9 ( 25 februari tot en met 3 maart 2019)
Voor beide weken geldt dat er geen vergunning is verleend om in Rozendaal te mogen
collecteren.
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de provinciale staten
(Gelderland) en de waterschappen (Rijn en IJssel of Vallei en Veluwe). Dit zijn twee aparte
verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden.
Wanneer mag u stemmen?
U mag stemmen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
 U bent op de dag van de kandidaatstelling maandag 4 februari 2019 in de Basisregistratie
personen (BRP) inwoner van de gemeente Rozendaal;
 U hebt de Nederlandse nationaliteit;
 U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
 U bent op de dag van de stemming (20 maart 2019) 18 jaar of ouder.
Voor de waterschappen mag u ook stemmen als u de nationaliteit hebt van een land uit de
Europese Unie of als u een geldig Nederlands verblijfsdocument hebt.
Wat neem ik mee als ik mijn stem ga uitbrengen?
Neem dan uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder identiteitsbewijs en stempas kunt u
uw stem niet uitbrengen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De identiteitsplicht is ingevoerd om te voorkomen dat iemand met de stempas van een ander gaat stemmen.
Stemmen in een andere gemeente in Nederland met een kiezerspas
Om in een andere gemeente te kunnen stemmen moet u een kiezerspas hebben. Met een
kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de
provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een
stembureau binnen dat waterschap waarvoor u kiesgerechtigd bent. Let op: de grenzen van de
provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl ziet u in
welk waterschap u woont en welke plaatsen daaronder vallen. U vraagt de kiezerspas aan bij de
gemeente waar u op 4 februari 2019 als kiezer staat ingeschreven.
Persoonlijk of schriftelijke aanvragen
U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00
uur doen bij afdeling Burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Als u al een stempas hebt
ontvangen, moet u die met uw verzoek meenemen.
Schriftelijk aanvragen
Zie de procedure zoals hierboven beschreven. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag
15 maart 2019 bij de gemeente Rozendaal zijn ingediend, (afdeling Burgerzaken, Postbus 9106,
6880 HH Velp). Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.
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Stemmen bij volmacht
Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te
stemmen. Bij Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen moet degene die via
een schriftelijk volmacht wordt gemachtigd in dezelfde provincie (Gelderland) of hetzelfde
waterschap (Rijn en IJssel of Vallei en Veluwe) als u wonen. Elke kiezer mag maximaal twee
volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met zijn eigen
stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.
Onderhandse machtigingen
U kunt een willekeurige kiezer, die ook in Rozendaal woont, machtigen om namens u te gaan
stemmen. Voor de waterschapsverkiezing is het ook van belang dat deze kiezer onder hetzelfde
waterschap valt.
Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de
gevraagde gegevens in, waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas
ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een
onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie
van uw identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. Een goed leesbare foto ervan op
bijvoorbeeld uw smartphone is ook voldoende. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem
kunnen overleggen op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal
5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de volmachtgever.
Schriftelijk machtigen
Daarvoor kunt u het gemeentehuis een formulier ophalen of via de website www.rozendaal.nl een
aanvraagformulier “stemmen bij volmacht” (L8) downloaden en invullen.
Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 bij de gemeente Rozendaal zijn
ingediend (aan de balie of schriftelijk adresseren aan Gemeente Rozendaal, afdeling
Burgerzaken, Postbus 9106, 6880 HH Velp). Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs, waarmee hij namens u kan stemmen. Deze volmacht kan niet
ingetrokken worden. Een volmachtbewijs dat kwijt raakt kan niet opnieuw aangevraagd worden,
dan kan die stem niet meer uitgebracht worden.
Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw
identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw
volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de
verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de
volmachtgever.
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Geen stempas ontvangen?
Persoonlijk aanvragen
Hebt u geen stempas ontvangen of kunt u stempas niet vinden, dan kunt u -uiterlijk op dinsdag
19 maart 2019 (tot 12:00 uur) - een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen;
dat kan alleen met de nieuwe stempas. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.
Schriftelijk aanvragen
Een andere mogelijkheid is om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen. Daarvoor
kunt u op de website www.rozendaal.nl een aanvraagformulier “kiezerspas” (K6) downloaden. U
vult het formulier in en stuurt het naar Gemeente Rozendaal, afdeling Burgerzaken, Postbus
9106, 6880 HH Velp.
Dit formulier moet wel uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 bij de gemeente Rozendaal zijn
ontvangen, anders kan de gemeente u niet tijdig een vervangende stempas toesturen. Vergeet niet
een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. Ook hier geldt, mocht u alsnog uw
“oude” stempas terugvinden, dan kunt daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe
stempas.
Let op: Als u op de dag van het referendum, woensdag 20 maart 2018 uw stempas kwijt bent of
niet meer kunt vinden, kunt u uw stem niet uitbrengen. Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde
stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen.
Hebt u nog vragen, aarzelt u niet ze te stellen bij de afdeling Burgerzaken (026-3843671 of via
gemeente@rozendaal.nl).
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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 1 maart 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 27 februari 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Herinnering voor de Workshop ‘Het nieuwe betalen’
Woensdag 20 februari wordt er in de Serre van Rozendaal een workshop gegeven over het
‘nieuwe betalen’. Uitgebreidere informatie hierover heeft op een eerder moment al in de krant
gestaan.
Dit bericht is om u eraan te herinneren dat u van harte welkom bent. De workshop begint om
10:15 uur en zal zeker twee uur in beslag nemen. De heer Aldert Doelen zal u wegwijs maken
hoe te betalen met uw smartphone zonder e-reader of scanner. De Serre is elke woensdag van 10
uur tot 12:30 uur open voor een kop koffie en een goed gesprek.
We zien u graag komen.
Het gastteam van de Serre van Rozendaal

Lasergamen en meer activiteiten op zondagen in park Rosendael
Op de zondagen 17 februari, 17 maart en 19 mei organiseert Scoutinggroep Lido '76 tussen 11.00
en 16.00 uur leuke activiteiten in park Rosendael! Op deze zondagen kunnen kinderen broodjes
bakken, Mega Twister spelen en/of lasergamen.
Tegen een kleine vergoeding van € 1,00 voor een naturel broodje en € 1,50 voor een
chocoladebroodje kunnen kinderen en volwassenen zelf heerlijke broodjes bakken op het
voorterrein van het kasteel. Hier kan ook gratis worden deelgenomen aan Mega Twister.
Op zoek naar meer spanning of actief bezig zijn? Koop een entreekaartje voor het park à € 5,00
voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen 4 t/m 18 jaar en doe mee aan de lasergame activiteit
voor € 2,00!
Scoutinggroep Lido '76 is een leuke, actieve groep voor jongens en meisjes in Arnhem Zuid.
Voor het eerst organiseren zij deze activiteiten op een bijzondere locatie als kasteel Rosendael.
Adres: Kasteel en Park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal.
Informatie via de receptie van kasteel Rosendael: rosendael@glk.nl.
Website: www.glk.nl/rosendael
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