Rozendaal, 8 november 2019
Uitgave 2019-19
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Begroting 2020 biedt financieel gezond perspectief
Afgelopen dinsdag 5 november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020
en de meerjarenbegroting 2021-2023. De gemeente verricht veel jaarlijks terugkerende taken of
laat deze door andere partijen uitvoeren. Zo nu en dan komen daar wettelijke taken bij of kiest de
gemeente er zelf voor haar taken of voorzieningen uit te breiden. Al deze taken krijgen een plaats
in de begroting.
Gezond financieel evenwicht
Bedragen x € 1.000
2020

2021

2022

2023

Inkomsten

4.237

4.015

4.038

4.117

Uitgaven
Begrotingssaldo

4.220
17

3.962
53

4.010
28

4.063
54

Het is van belang dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor meerdere jaren met elkaar
in evenwicht zijn. Het merendeel van de gemeenten in Nederland kampt met begrotingstekorten.
Deze zijn met name het gevolg van kostenstijgingen in de Jeugdzorg en aanverwante
beleidsterreinen. Die stijging is ook in de gemeente Rozendaal zichtbaar, maar wel minder sterk.
Mede door een behoedzaam beleid is sprake van een gezond financieel evenwicht waarbij de
stijging van de lokale lasten met 2% net iets boven de gemiddelde inflatie ligt. Dat heeft vooral te
maken met hogere kosten voor afvalverwerking.
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Inkomsten van de gemeente

De gemeente is voor haar inkomsten voor het grootste deel afhankelijk van het Rijk, in
bovenstaande taartdiagram is dat duidelijk zichtbaar. De algemene uitkering van het Rijk vormt
60% van onze totale inkomsten. Samen met de Onroerende zaakbelasting is de algemene
uitkering een zogenaamd algemeen dekkingsmiddel. Gemeenten mogen zelf bepalen waaraan ze
deze inkomsten besteden. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de afvalstoffenheffing en het
rioolrecht, hierbij mag de gemeente maximaal 100% van de kosten in rekening brengen. De
overige inkomsten betreffen bijvoorbeeld leges voor omgevingsvergunningen en begraafrechten.
Tot slot wordt voor een deel van de uitgaven een beroep op de reserves gedaan.
Uitgaven van de gemeente
Zoals aangegeven mag een gemeente zelf beslissen waaraan ze inkomsten van het Rijk besteedt.
Overigens is een gemeente daarbij wel gehouden aan de uitvoering van wettelijke taken zoals
onderwijshuisvesting, het onderhoud van de buitenruimte (waaronder wegen en groen),
maatschappelijke voorzieningen zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp en nog vele andere
taken.
Al die uitgaven zijn verdeeld over verschillende programma’s die in de begroting terug te vinden
zijn. Relatief de meeste uitgaven vinden plaats binnen het programma bestuur en ondersteuning.
Dat betreft uitgaven voor de gemeenteraad, burgemeester & wethouders en de ambtelijke
organisatie (salarissen, ICT, huisvesting, gemeentewerf etc.) – kosten die we moeten maken om
op inhoudelijke gebieden beleid te realiseren en projecten uit te voeren.

8 november 2019

2

Het vermogen van de gemeente
De gemeente Rozendaal beschikt, zeker in vergelijking met overige gemeenten, relatief over een
uitstekende vermogenspositie in de vorm van diverse reserves.
De Algemene reserve bedraagt afgerond € 5 miljoen. Deze reserve is zowel bestemd voor het
opvangen van risico’s, maar wordt ook ingezet voor nieuw beleid, zoals ondersteuning van de
energietransitie en duurzaamheid.
Daarnaast heeft de gemeente ook nog reserves voor specifieke doelen. Deze lopen op tot ruim € 6
miljoen. Dat is voor een groot deel te danken aan de winst bij de woningbouw op De Del. Deze is
in een afzonderlijke reserve gestort, waaruit de komende 40 jaar de afschrijvingslasten van de
nieuwe school aan de Akkerlaan worden gedekt. Voor eventuele financiële tegenvallers in het
sociaal domein (o.a. Jeugdzorg) heeft de gemeente nog een aparte reserve van € 0,6 miljoen.
Al met al laat de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 in combinatie met de
vermogenspositie een gezond en robuust financieel beeld zien.
Wat zijn onze plannen voor 2020 en verder?
Onze programmabegroting is, naast de wettelijke taken en het al langer bestaande beleid,
gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022; ‘Naar een toekomstbestendig en duurzaam
Rozendaal’. We benoemen, zonder volledig te willen zijn, op hoofdlijnen een aantal inhoudelijke
thema’s en accenten.
Verbindende gemeente
De gemeente wil, nog meer dan voorheen, inwoners in een vroegtijdig stadium betrekken bij
gemeentelijke opgaven en plannen. Sinds het voorjaar van 2019 gaat het college van B&W met
alle buurten in Rozendaal periodiek in gesprek onder de noemer ‘Buurt aan Tafel’. In 2019 is het
gesprek in vier buurten gevoerd; de buurt rond de nieuwe Dorpsschool, Leermolensenk e.o., het
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buitengebied (De Imbosch, Terlet) en ‘Oud Rozendaal’. In 2020 bezoeken we de resterende
buurten. In 2020 werken we ook een notitie burgerparticipatie uit.
Veilige gemeente
Het aantal inbraken in onze gemeente ligt al een tijdje onder het gemiddelde van de jaren ervoor.
We blijven alert en zetten in 2020 onze inbraakpreventiemaatregelen voort op dezelfde voet als
de jaren ervoor. Onze Whatsapp-groepen zijn een succes. In 2020 stimuleren we actief de
aansluiting tussen de Rozendaalse Whatsappgroepen en de aangrenzende groepen in Velp-Noord,
onder meer via een gezamenlijke beheerdersbijeenkomst.
Energieneutrale gemeente
In 2020 gaan we door met het uitvoeringsprogramma Rozendaal energieneutraal 2050, waarmee
we in 2019 gestart zijn. We zetten in eerste instantie in op energiebesparing. We stimuleren
collectieve inkoop acties en verkennen de mogelijkheden om de huidige welstandsnota op
onderdelen te verruimen, om ook aan verduurzaming van monumenten te kunnen werken. In de
regio leveren we een actieve bijdrage aan de Regionale Energie Strategie, die de mogelijkheden
voor grootschalige opwekking van duurzame energie in kaart brengt. Wat betreft ‘duurzame
warmte’ en de opgave om ‘van het gas af’ te komen, voeren we het komend jaar een
haalbaarheidsscan uit naar de meest kansrijke warmteopties in onze wijken. Tot slot vormt ook
klimaatadaptie – omgaan met hitte en extreme regenval – onderdeel van onze uitvoeringsagenda.
Verkeersveilige gemeente
In 2019 is de verkeerssituatie rond IKC Dorpsschool geëvalueerd. In het rapport zijn een aantal
maatregelen voorgesteld die de schoolomgeving veiliger maken. In beginsel pakken we de
maatregelen met de hoogste prioriteit op in 2020. Daarnaast wordt, in het kader van de
verkeersveiligheid, in 2020 gekeken naar de omgeving van Het Rhedens.
Open en groene gemeente
Groen
We hechten veel waarde aan onze groene omgeving. In 2020 gaan we meerdere bermen en
gazons extensief beheren om de leefomgeving voor insecten te vergroten. Daarnaast voeren we in
2019 en 2020 de notitie Biodiversiteit uit en stimuleren we dat er meer vogels in ons dorp komen
door het ophangen van nestkasten om daarmee het aantal natuurlijke vijanden van rupsen (onder
andere buxus- en eikenprocessierups) te vergroten.
Ruimtelijke ontwikkeling en bouwen
Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Van de huidige situatie, met
tientallen verschillende wetten en honderden regels die gaan over ruimtelijke ontwikkeling,
komen we daarmee tot één wet, die alles regelt op het terrein van o.a. bouwen, milieu, water,
ruimtelijke ordening en natuur. De wet beoogt een vereenvoudiging, biedt meer ruimte voor
particuliere ideeën en meer ruimte voor lokaal maatwerk. Het jaar 2020 staat in het teken van de
(verdere) voorbereidingen van raad, college en organisatie op deze wet.
Halverwege 2019 is een marktpartij geselecteerd die acht grondgebonden woningen gaat
ontwikkelen op de Steenhoek, het terrein van de voormalige basisschool. De woningen zijn
levensloopbestendig, maximaal twee bouwlagen en ‘nul op de meter’. Samen met deze
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marktpartij worden nu de voorbereidingen getroffen om de realisatie planologisch mogelijk te
maken. Dit proces loopt door in 2020.
Overig
Voor wat betreft de inrichting van het schoolplein van IKC Dorpsschool en de directe omgeving
is in de herfst van 2019 besloten om met een afvaardiging van de ouders, leerlingen,
omwonenden en de school samen te bekijken hoe we de omgeving van de school aantrekkelijker
kunnen maken. Dit project loopt naar alle waarschijnlijkheid door in 2020.
Sociale gemeente
Veel van onze taken in het sociale domein – welzijn, zorg, jeugd, ouderen, uitkeringen, sociale
werkvoorziening – voeren we uit in regionale samenwerkingsverbanden of in samenwerking met
de gemeente Rheden. Het afgelopen jaar hebben ook wij fors meer uitgegeven aan met name
jeugdzorg dan vooraf voorspeld. Hoewel dit bij ons niet leidt tot financiële tekorten, is het zaak
onze uitgaven hierop – in nauwe samenwerking met de gemeente Rheden – goed te monitoren en
waar mogelijk te beperken, zonder dat de kwaliteit van de voorzieningen onder druk komt te
staan.
Met vriendelijke groet,
Ester Weststeijn
Marieke Albricht
Anton Logemann
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
De Del 4
Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis op
dit adres, verzenddatum 6 november 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.
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APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
• De Protestantse gemeente Rozendaal voor het kappen van eigenaar van een esdoorn, een
Levensboom, een lariks en 6 coniferen in de tuin van de Kerk van Rozendaal.
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.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Op 26 oktober 2019 te Arnhem: Fos Rutten, zoon van de heer Rutten en mevrouw Rutten-Jurrius.
De gemeente Rozendaal wenst u veel geluk met de geboorte van uw zoon.
Overleden:
Op 24 oktober 2019 te Rozendaal: de heer A.J.F. Lokin.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Informatiemiddag voor senioren in Rozendaal
Op donderdagmiddag 14 november 2019 organiseert welzijnsstichting Radar Uitvoering Oost
een bijeenkomst voor senioren in Rozendaal en nabije omgeving.
Onderwerp van de bijeenkomst is: “Brandveiligheid voor zelfstandig wonende senioren”.
Wij hebben de heer B. Reijmers van de Brandweer bereid gevonden hier een presentatie over te
verzorgen. Na een welkomstwoord van wethouder Logemann van Ouderenbeleid, zal de heer
Reijmers ingaan op manieren om brand te kunnen voorkómen en bestrijden.
Het belooft een interessante middag te worden!
Plaats en tijd
De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 14.00 uur. Inloop
met koffie en thee vanaf 13.30 uur.
Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur.
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Het is fijn als u zich opgeeft, in verband met de “catering”. De bijeenkomst is overigens niet
alleen bedoeld voor ouderen. Ook andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld uw kinderen of
mantelzorgers, zijn welkom.
U kunt zich opgeven bij mevrouw Van Wely van de gemeente Rozendaal,
e: secretariaat@rozendaal.nl of via 026- 3843672.
Maar ook als u op het laatste moment besluit om de bijeenkomst bij te wonen, bent u van harte
welkom!

Grofvuil en grof tuinafval
Het is niet toegestaan om grofvuil aan te bieden op de gemeentewerf “De Moestuin” op de laatste
zaterdag van de maand. Raadpleeg uw afvalkalender voor informatie over het afvoeren van
grofvuil en grof tuinafval.

Houtstook
Het zomergevoel ligt alweer lang achter ons en menig Rozendaler heeft zich teruggetrokken in
huis waarin we ons vaak geriefelijk warmen aan kachel of haard. Warmte en gezelligheid, wat is
daar nu mis mee?
Verwarmen door het stoken van hout kan goed zijn voor het beperken van CO2 – uitstoot. Hout
behoort in tegenstelling tot fossiele brandstoffen immers tot de kort-cyclische koolstof kringloop.
Mits het hout dat u verstookt ook weer wordt vervangen door de aanplant van nieuwe bomen.
Bedenk ook dat bij een dode boom die vergaat in het bos net zoveel CO2 vrij komt als wanneer u
diezelfde boom verbrandt in uw kachel of haard.
Hout stoken is echter niet schoon! Zelfs de nieuwste kachels stoten stoffen als as, fijnstof, teer en
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uit. Dit is vervelend omdat het uw
rookkanaal vervuilt maar ook erg ongezond omdat het in de buitenlucht komt en door u en mij
wordt ingeademd. Vooral door mensen met aandoeningen aan de luchtwegen wordt houtrook als
problematisch ervaren.
Er bestaan gelukkig oplossingen om de uitstoot van rookgassen sterk terug te brengen. Met filters
of katalysatoren kunnen uitstoot van PAK’s, (fijn)stof en teer tot een minimum worden
teruggebracht. Heeft dat zin? Ja, want 90% van wat wij thuis aan fijnstof uitstoten wordt door
houtstook veroorzaakt. Dit is een kleine 10 procent van de totale fijnstof uitstoot in Nederland
(bron RIVM). Groot nadeel van filters en katalysatoren is dat deze systemen nog beperkt bestaan
en duur zijn.
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De Werkgroep Duurzaamheid wil onderzoeken of het collectief aanschaffen van filters en/of
katalysatoren de toepassing hiervan kan stimuleren en het financieel beter haalbaar kan maken.
Wij horen graag van u of u hierin geïnteresseerd bent en hiermee wilt bijdragen aan een betere
luchtkwaliteit in onze mooie gemeente. U kunt reageren via erik.kool@kpnmail.nl.
Stooktips
Wat kunt u direct doen voor een betere luchtkwaliteit:
• Gebruik geen open haard! Een houtkachel is veel efficiënter en minder schadelijk voor
milieu en gezondheid.
• Stook alleen hout of pellets. De tijd van de ‘allesbrander’ ligt ver achter ons.
• Stook niet bij windstil, warm of mistig weer.
• Gebruik alleen droog hout (vochtpercentage tussen 10-20%.)
o Een vochtmeter is een eenvoudig en goedkoop apparaatje.
• Kies een geschikte houtsoort
o Wel geschikt: Beuken, Eiken, Berk, Iep, Plataan, Es en fruithout;
o Minder geschikt: naaldbomen, Populier; Linde, Wilg en Kastanje (produceren
relatief veel as en roet)
o Niet geschikt: alle vormen van geverfd, geïmpregneerd of anderszins behandeld
hout.
• Smoor uw kachel of haard niet maar geef de verbranding voldoende zuurstof.
Namens de werkgroep Duurzaam Rozendaal,
Hugo Aupers

Bladkorven
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met het plaatsen van bladkorven in onze gemeente.
Regelmatig worden de bladkorven door ons geleegd en naar verwachting worden de korven in de
loop van december weer verwijderd.
Om het succes te laten voortduren is het belangrijk dat er alleen blad in de korven terecht komt en
vooral geen snoeihout of ander tuinafval. Wij danken u voor de medewerking en gezamenlijk
werken we op deze wijze aan de jaarlijkse bladvalperiode.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid:
Van onze wijkagent ontvingen het de navolgende tips met betrekking tot de donkere dagen.
“Licht zet inbrekers in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het ’s avonds
donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand
thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen.
Maar alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige
voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken
waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of
voorportaal? Of is de heg te hoog?
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90% minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met
het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig
procent! De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de
kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter. U, als inwoner van Rozendaal, kunt
voor een gratis preventieadvies terecht bij adviseur Ton Pols door een mailtje te sturen naar
stopinbraak@rheden.nl
Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt,
breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent
u maar even weg.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van
de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwijl
verlichting in en om de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen.
• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
• Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw
toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met
name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!
112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben
voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie: 112. Heeft het geen spoed, bel dan met
0900-8844.
“Let erop hoe verdachte personen eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de
politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is
van belang om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele minuten
nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kunnen wij snel ter plaatse
zijn en de inbrekers oppakken. Liever een keer teveel gebeld, dan één keer te weinig!”
Sluit u aan bij één van de Whats app-buurtpreventiegroepen
We hebben daar echt goede ervaringen mee. Bent u nog geen lid en wilt u meer weten, stuur dan
een email met voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, mobiele nummer en emailadres
naar:
•
Wijk Kapellenberg: kapellenbergwabp@gmail.com;
•
Wijk Leermolensenk: leermolensenkwabp@gmail.com;
•
Wijk Oud-Rozendaal: oudrozendaalwabp@gmail.com;
•
Wijk De Del: dedelwabp@gmail.com
De beheerders van deze groepen werken inmiddels ook samen met de Whats-appbuurtpreventiegroepen in Velp-Noord. Zo versterken we elkaar en houden we de kans op inbraak
zo klein mogelijk”.
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Even voorstellen: Loes Ruitenbeek
Onze wijkagent heeft binnen het politieteam IJsselwaarden een vaste collega ter ondersteuning
van zijn taken. Zij wil zich graag even aan u voorstellen.
“Beste mensen,
Mede omdat uw vaste wijkagent Jos Scholten meerdere politietaken heeft en wij de inwoners van
de gemeente Rozendaal zo goed mogelijk willen bedienen, ben ik gevraagd of ik Jos wil
ondersteunen bij zijn wijktaken in Rozendaal. Sommige van u heb ik al eens gesproken, maar
voor de meesten ben ik nog onbekend. Daarom wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Loes Ruitenbeek, ik ben 46 jaar en heb 2 kinderen. Ik woon niet in ons werkgebied.
Na 8 jaar als ziekenverzorgende gewerkt te hebben heb ik in 2001 de overstap gemaakt naar de
politie. Vanaf 2012 werk ik voor het politiebasisteam IJsselwaarden, waar ook Rozendaal deel
van uitmaakt. Naast mijn werkzaamheden voor Rozendaal ben ik gespecialiseerd in jeugdzaken,
huiselijk geweld, stalking en eergerelateerd geweld.
Ik ben, net zoals Jos, te bereiken via het algemene telefoonnummer 0900-8844. Zij kunnen u
soms met ons doorverbinden, maar als wij niet aanwezig zijn, dan kunt u een bericht voor ons
achterlaten. Maar bel voor spoedgevallen en verdachte situaties altijd met 112!! Mocht u
informatie hebben over een strafbaar feit en wilt u dat anoniem melden, bel dan 0800-7000.
Mocht u een conflict met uw buren hebben, dan is het raadzaam om contact te zoeken met
Buurtbemiddeling: tel 06-27838471. Dat werkt meestal beter dan de politie inschakelen.
Tot ziens in de wijk,
Loes Ruitenbeek”.

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.
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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 22 november 2019. Berichten voor
deze rubriek dienen uiterlijk op woensdag 20 november 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Actie Kersttas
De Actie Kersttassen komt er weer aan!! Nederland behoort tot de rijkste landen ter
wereld. Toch zijn en komen er steeds meer mensen in ons land die niet of ternauwernood
kunnen rondkomen. Deze actie is dan ook nodig en speelt op deze situatie in.
In de volgende Nieuwsbrief volgt er meer informatie.
De actie wordt gehouden op 7 en 8 december. Daar kunt u alvast rekening mee houden.
Ans van Dijkhuizen, voor de diakenen van de Kerk van Rozendaal

Uitnodiging…!!!
Beste inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal, de PlusBus is een
vrijwilligersorganisatie die dringend op zoek is naar jou!
Gezamenlijk bieden wij onze meer kwetsbare mede-inwoners passend vervoer van deur tot deur
binnen de gemeente en vlak daarbuiten. Wij doen dat op een verantwoorde manier met betrokken
mensen en goed materieel. Onze beloning bestaat uit dankbare en tevreden klanten, leuke
collega’s, gezellige bijeenkomsten en vooral ook veel voldoening.
Wij willen onze organisatie versterken met:
2 bestuursleden, alle rollen zijn bespreekbaar
Voorzitter, secretaris, penningmeester, materieel en vrijwilligers
10 chauffeurs, rijbewijs B, niet ouder dan 75 jaar. Je rijdt graag en goed. Een personenauto of
busje, is geen probleem. Je bent zelfstandig en hulpvaardig, in het verkeer en voor de mensen die
je vervoert.
Iedereen krijgt bij ons een uitgebreide introductie, een specifieke achtergrond is dan ook geen
vereiste.
Met de Gemeente Rheden zijn wij in gesprek over onze jaarlijkse subsidie, maar ook over hoe de
gemeente onze organisatie nog meer kan ondersteunen zodat wij onze activiteiten ook de
komende jaren kunnen voortzetten.
Maar met subsidie alleen lukt dat echt niet, meld je aan op:
info@plusbusrhedenrozendaal.nl
Wij nemen dan gauw contact met je op (laat in je mail even weten wanneer dat het beste
uitkomt).
Voor telefonische informatie kun je bellen met Jos van den Houten op:
06-22609354 (ma t/m vrij tussen 16:00 en 18:00 uur).
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Lezing “Lang zal ze leven” woensdag 13 november in de Serre van Rozendaal
Kom luisteren!
Oude mensen zijn bibliotheken vol verhalen. Met deze zin begon het allemaal. In het najaar van
2015 ging ik aan de slag en in drie jaar tijd heb ik de levensverhalen van zestien vrouwen van
90+ aan de hand van hun herinneringen opgeschreven. Vrouwen uit alle lagen van de bevolking
en uit verschillende provincies. Elk verhaal is anders, van het luxe leven van een barones tot het
eenvoudige bestaan van een slagersdochter in de Betuwe. De oudste vrouw die ik geïnterviewd
heb is geboren in 1912, en is mevrouw Bliekendaal. De rol van de vrouw veranderde in die tijd
sterk. Ze gingen meer meedoen in de maatschappij. Door hun levensverhalen laat ik via hen wat
achter voor de generaties na ons. Herinneringen levend houden aan de hand van alledaagse
verhalen.
Op 13 november geef ik om 10.30 uur een lezing in De Serre van Rozendaal over de
totstandkoming van het boek en lees ik voor uit ‘Lang zal ze leven’. U bent welkom vanaf 10 uur
in De Serre aan de Kerklaan 15 in Rozendaal.
Claske Helders-van der Veer, auteur

Muziek aan ‘Huis’ door Lydia en Wim Stoffels woensdag 20 november in de
Serre van Rozendaal
Het echtpaar Stoffels is woonachtig in Velp en vertelt in het onderstaande hoe zij ertoe gekomen
zijn om samen op te treden in kleine kring.
Wij kennen elkaar ruim 50 jaar en maken al vanaf onze prille jeugd muziek. Piano, blokfluit en
zingen, zoals te doen gebruikelijk in gezinnen uit de jaren 50. We leerden elkaar kennen in het
Leids studenten koor & orkest ‘Collegium Musicum’. Tijdens ons arbeidzame leven bleven wij
de muziek zo veel mogelijk trouw.
Na onze pensionering kregen we tijd om onze muzikale activiteiten uit te breiden. Een soort
muzikale Renaissance. Lydia in koren, verschillende zanggroepjes en solozang. Wim in het
begeleiden van deze activiteiten op de piano. Met het dubbelkwartet Enchanté, het vocaal
ensemble en het trio Nadaillac (fluit, cello en piano) treden we in de kerk van Rozendaal vaker
op.
Als wij samen optreden, ligt de nadruk niet zo zeer op het belcanto maar vooral op kleinschalige
expressieve liederen. Woensdag 20 november brengen we liederen van Modest Moussorgsky
(kinderkamer), Edward Grieg (romantiek), Franz Schubert (liefde en dood), Claude Debussy
(natuur) en Enrique Granados (uitbundigheid en hartstocht). Zo maken we een reisje naar de
uiteinden van Europa en bezingen intussen de verschillende levensfasen.
U bent van harte welkom.
De Serre is geopend vanaf 10 uur tot 12:30 uur. Het optreden zal om 10:30 uur starten en
ongeveer een uur duren. Ons adres: Kerklaan 15 te Rozendaal

Concert 24 november 2019, aanvang 15.30 uur georganiseerd door de
Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal.
In ons volgende concert treedt Ossia Musica op met het programma: “Onder de appelboom”.
Voor U treden op Angela Kreeftmeijer, klarinet; Paul Gelsing, piano en Hugo Naessens als
verteller
Hugo Naessens is countertenor en heeft aan het Arnhems Conservatorium gestudeerd. Hij zingt
over de hele wereld, van Stockholm tot New York en Tokio. Nu maakt hij theater om zijn verhaal
te vertellen. Paul Gelsing studeerde piano en koordirectie en is sinds 2000 actief als componist op
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diverse terreinen. Angela Kreeftmeijer studeerde aan het Rotterdams Conservatorium. Zij vormt
samen met violiste Symone Boerstoel en pianist Mark Kreeftmeijer het Staffa trio dat al eerder
met groot succes voor ons optrad. Hugo Naessens gerespecteerd countertenor en meesterlijk
verteller, verovert u met een even turbulent als fijnbesnaard verhaal in onvervalst muzikaal
theater.
Paul Gelsing en Angela Kreeftmeijer begeleiden hem met liefde in zijn komische zoektocht.
Na afloop van het concert is er de gebruikelijke ‘meet en greet’ met de musici onder het genot
van een drankje. De entreeprijs voor de concerten is: € 13,- per persoon, voor Vrienden € 10,Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5,-. Kinderen onder de 10 jaar gratis.
De kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert. U kunt ook reserveren via
email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

Collecteopbrengst
De opbrengst van de collecte voor het Bartimeusfonds gehouden in week 43 in Rozendaal was
212, 55 euro . De gevers en collectanten van harte bedankt.

Muziek aan Huis in Velp en Rozendaal afgelopen zondag groot succes met
1900 bezoekers
Afgelopen zondag hebben in de dorpen Velp en Rozendaal zo’n 2000 bezoekers genoten van
allerlei soorten muziek in liefst 30 huiskamers, waar bij wijze van spreken ‘een touwtje uit de
brievenbus hing’. Het festival Muziek aan Huis werd daarmee een groot succes. Iedereen kon
gedurende een lange middag op verschillende adressen gevarieerde optredens bezoeken. Van
klassiek, folk en jazz tot blues en pop. Niet alleen in huiskamers klonk muziek, ook in speciale
locaties zoals het Kasteel Rosendael, de kerk van Rozendaal, twee woon- zorginstellingen, de
Tuin van Sjef en zelfs een koeienstal.
Burgemeester Ester Weststeijn van Rozendaal opende het festival. In de kerk van Rozendaal liet
ze haar enthousiasme blijken voor het initiatief van de werkgroep bestaande uit vrijwilligers van
Stichting Cultureel Podium Jansen en De Feijter. Ze benadrukte de bindende kracht van muziek.
Daarin werd ze bijgestaan door de kinderburgemeester, Annemijn van der Wagen, die met een
paar indringende vragen het koor Puur Zang op een originele manier introduceerde. Een kort
optreden bracht de stemming erin.
Daarna zag je overal groepjes mensen lopend of fietsend op weg naar een huiskamer of concert
naar keuze. Maar ook minder mobiele dorpsgenoten hadden een mogelijkheid gevonden om van
de optredens te genieten. Door de organisatie was aangeboden om busjes te laten rijden, maar
hiervan hoefde geen gebruik te worden gemaakt. Buren, vrienden en bekenden zijn in voldoende
mate te hulp geschoten. In de Muziek aan Huis krant stond duidelijk aangegeven welke locaties
voor rolstoelen toegankelijk waren.
De belangstelling was enorm. Diverse huiskamers moesten een bordje “vol” op hun deur hangen.
Geen nood, degenen die hierdoor achter het net visten konden in de buurt naar een ander optreden
dat iets later begon, dankzij de handige indeling van de aanvangstijden.
In de huiskamers werden de gasten goed verzorgd, mede dankzij de koffie, thee en koekjes uit de
tas die gratis gevuld was door de plaatselijke middenstand en die elke huiskamer uitgereikt had
gekregen. Daaraan werd ook nog allerlei ‘eigens’ toegevoegd.
De voorzitter van de werkgroep bedankte aan het einde van de dag alle vrijwilligers, de
sponsoren en degenen die het financieel mogelijk maakten om dit festival te organiseren. Tijdens
deze feestelijke afsluiting voor muzikanten en gastheren en –vrouwen benadrukte wethouder Gea
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Hofstede van de gemeente Rheden dat het muziekfestival van grote betekenis was voor de
onderlinge samenhang in de dorpen: dankzij dit festival zijn mensen met elkaar in contact
gekomen. Ze hoopte dat de ontstane saamhorigheid zou worden voortgezet. Tot slot bedankte de
wethouder uitgebreid de leden van de werkgroep die alles had georganiseerd. Iedereen had
genoten van de sfeer en het enthousiasme tijdens de optredens. De slotbijeenkomst werd
muzikaal omlijst door een aanstekelijk optreden van de groep Samusa
De bezoekers hebben een mooi bedrag bijeengebracht met de vrijwillige bijdragen waardoor een
vervolg van dit festival zeker tot de mogelijkheden behoort.
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