Rozendaal, 30 augustus 2019
Uitgave 2019-14
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS
Voorwoord
Eind juni wenste ik u via In de Roos een fijne, zorgeloze en niet té warme zomer toe. Is dat
gelukt? Dat oordeel is aan ieder van u, maar ik kan u wel meenemen in wat ons college van
B&W bezig hield de afgelopen twee maanden.
Veiligheid
U kent allemaal de tips om het inbrekers zo moeilijk mogen te maken, juist in de vakantieperiode.
Pak niet in het volle zicht de caravan in voor je woning. Zorg dat de post weggehaald wordt.
Vraag of uw buren de gordijnen af en toe open en dicht doen. Gebruik buitenverlichting. Leg
waardevolle spullen niet in het zicht. Zorg voor goed hang- en sluitwerk… Het eerste half jaar
vond er in Rozendaal geen enkele geslaagde woninginbraak plaats. Deze zomer slaagden
inbrekers er helaas twee maal in een woning binnen te dringen waarvan de bewoners op vakantie
waren. Erg vervelend en ingrijpend voor de betrokkenen. In de raadscommissievergadering van
10 september staat het jaarlijkse woninginbraak-preventieplan op de agenda. Iedere inbraak is er
één te veel, maar in het algemeen lijkt het er op dat de genomen maatregelen en de samenwerking
tussen u, de WhatsAppgroepen en de politie in de afgelopen jaren effect hebben. Meer hierover in
de volgende In de Roos.
Twee weken geleden werden we opgeschrikt door een ernstig ongeval aan de Kraijesteijnlaan.
Een 22-jarige man uit Arnhem maakte op de fiets een val van de trap die de Burnierlaan met de
Kraijesteijnlaan verbindt. Het schokte de buurt – en ook mij persoonlijk. Ons college heeft
inmiddels besloten dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om deze plek veiliger te
maken.
De scholen zijn weer begonnen
Om maar bij het thema ‘fietsen’ te blijven: de scholen zijn weer begonnen. Dat betekent volop
fietsende kinderen op straat richting Dorpsschool, Het Rhedens of scholen buiten onze
gemeentegrenzen. Past u alstublieft voor ze op en rij voorzichtig. Het lijkt een overbodige
waarschuwing, maar wist u dat er vlak na de zomervakantie bijna twee keer zoveel
verkeersslachtoffers onder (fietsende) scholieren vallen dan in de rest van het jaar?
Het weer
“Praatjes over het weer zijn de perfecte manier om echte gesprekken te voorkomen en
ongemakkelijke momenten te verdoezelen”, zo las ik ergens. Dat kan zo zijn, maar het weer
levert deze zomer wel meer dan voldoende gespreksstof op. Eind juli was het extreem warm, met
temperaturen van rond en zelfs boven de 40 graden. Begin augustus zorgden ongekende
hoosbuien voor wateroverlast in onze omgeving.
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Klimaatbestendig
Met de Uitvoeringsagenda Energieneutraal 2050 die de raad in de laatste raadsvergadering voor
het zomerreces heeft vastgesteld, zet het gemeentebestuur de schouders eronder om ons zo goed
mogelijk aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit doen we onder andere door extra
ondergrondse waterreservoirs aan te leggen. Dat is dit jaar gebeurd in de De Genestetlaan en de
Jachtlaan en dat zal in 2020 in de Hertog van Gelrestraat en de D’Outreinstraat worden
uitgevoerd. U kunt ook zelf een bijdrage leveren om de overlast bij hevige regen zo veel mogelijk
te beperken, bijvoorbeeld door uw eigen regenpijpen af te koppelen van het riool en het
regenwater naar een regenton of naar uw tuin te laten lopen. Elke liter die niet in het riool loopt
is, vanuit de capaciteit van het riool gezien, meegenomen. Ook helpt het om zo weinig mogelijk
bestrating en stenen in uw voor- en achtertuin te hebben: groen en grond werkt als een ‘spons’
voor het water. Bijkomend voordeel is dat meer groen en minder verharding de temperatuur bij
hitte aanzienlijk omlaag kunnen krijgen.
LandGOEDfestival
Mooi weer hadden we zeker tijdens het LandGOEDfestival in het weekend van 23-25 augustus
bij Kasteel Rosendael. Alle vier de voorstellingen van Gedroomd Land, uitgevoerd door
Muziektheater De Plaats waren volledig uitverkocht. Ik vond het een prachtige voorstelling in
een bijzonder decor. De muzikale medewerking van het Velper Bach Ensemble en de
Koninklijke Rosendaalsche Kapel maakte de voorstelling uniek! Het maakt me trots om in
Rozendaal te mogen wonen en werken. Mijn eerste half jaar als uw burgemeester is inmiddels
verstreken. Ik kijk met plezier uit naar het volgende half jaar.
Mede namens de wethouders Marieke Albricht en Anton Logemann,
Ester Weststeijn
Burgemeester
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Kerklaan 21a
Betreft aanvraag voor de nieuwbouw van een woonhuis op dit
adres.
Kerklaan 21a

Betreft aanvraag voor de nieuwbouw van een garage op dit adres.

Jagermeesterlaan 31

Betreft aanvraag voor de verbouw van de woning op dit adres.

Nieuwbouw De Del

Betreft aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning op de
kavel 47 gelegen aan de Del in de nieuwbouwwijk de Del.

Jagermeesterlaan 2

Betreft aanvraag voor de verbouwing en het energie zuinig maken
van het woonhuis op dit adres.
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Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het slopen van de bestaande opstallen op het perceel Kerklaan 21a, 6891 CM Rozendaal, is
aanvaard. Dat wil zeggen dat deze voldoet aan de vastgestelde landelijke regels.
Het aanvaarden van de melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.
Verleende omgevingsvergunning
Jachtlaan 8
Betreft vergunning voor het plaatsen van een fietsberging bij de
woning op dit adres, verzenddatum 29 augustus 2019.
Jachtlaan 8

Betreft vergunning voor het wijzigen van de kozijnen van de
woning op dit adres, verzenddatum 29 augustus 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
 De bewoner van de Kerklaan 10 voor het onmiddellijk kappen van twee beuken achter de
woning (verzenddatum 25 juli 2019);
 De bewoners van de Van der Gumsterlaan 8 voor het kappen van een eik in de tuin achter
hun woning (verzenddatum 8 augustus 2019);
 De bewoner van de Ringallee 82 voor het kappen van twee dennen in de tuin achter de
woning (verzenddatum 8 augustus 2019);
 Geldersch Landschap en Kastelen voor een superspeurdersdag rond kasteel Rosendael op
13 oktober 2019 (verzenddatum 8 augustus 2019);
 Voor een straatfeest in de De Genestetlaan op 14 september 2019 (verzenddatum 22
augustus 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, respectievelijk tot en met
12 september 2019 (kapvergunning Kerklaan), 19 september 2019 (kapvergunning Van der
Gumsterlaan, kapvergunning Ringallee en Superspeurdersdag) en 3 oktober 2019 (Straatfeest
De Genestetlaan) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp
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(inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
 Stichting Posbankloop voor de 25ste editie van deze jaarlijkse hardloopwedstrijd over
onder andere Rozendaals grondgebied op zondag 29 september 2019.
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
Overleden:
Op 30 juni 2019 te Rozendaal: mevrouw J.M. ten Broeke-Flipse.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
Geboorte:
Geboren op 29 juli 2019 te Arnhem: Faam Jenne van Rooijen, dochter van de heer van Rooijen
en mevrouw Evers.
Geboren op 30 juli 2019 te Arnhem: Liv Hanne van Rooijen, dochter van de heer van Rooijen en
mevrouw Evers.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw tweeling.

Ontmoetingsochtend oud-Rozendalers in de Serre van Rozendaal op 4
september
Vorig jaar, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente Rozendaal, is er in De
Serre van Rozendaal een speciale bijeenkomst gehouden met een feestelijk tintje. Hiervoor
waren, naast de trouwe bezoekers van de open ontmoetingsochtend, ook oud-inwoners van de
gemeente Rozendaal uitgenodigd.
Voor deze bezoekers, veelal Rozendalers die naar Velp zijn verhuisd, was het een “reünie”.
De bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld en daarom wordt deze “reünie” dit
jaar opnieuw georganiseerd: op woensdag 4 september.
Overigens zijn ook anderen welkom: de ontmoetingsochtenden in De Serre staan open voor
iedereen! De inloop start, zoals gebruikelijk, om 10 uur met een kopje koffie of thee en iets
lekkers. Daarna wordt u welkom geheten door de burgemeester.
Vanaf half 11 wordt er een film uit de jaren 50 vertoond met historische beelden uit Velp en
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Rozendaal. Daarna is er genoeg gelegenheid om bij te praten. Bij mooi weer op het terras in de
fraaie tuin.
U bent vanaf 10 uur van harte welkom in de “Serre van Rozendaal”, aan de Kerklaan 15.
De inloopochtend eindigt op de bekende tijd, half 1.
In verband met de “catering” is het prettig als u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij mevrouw
Van Wely, via secretariaat@rozendaal.nl of tel. 026- 3843672.
Maar ook als u op het laatste moment besluit om te komen, bent u van harte welkom.

Het Sociaal Meldpunt gaat werken op afspraak
Om inwoners beter en sneller te helpen, werkt de gemeente Rheden vanaf maandag
2 september 2019 alleen nog op afspraak. Met een afspraak kan de wachttijd korter zijn, en is er
direct contact mogelijk met de juiste persoon.
Deze nieuwe werkwijze geldt ook voor het Sociaal Meldpunt. Omdat het Sociaal Meldpunt van
de gemeente Rheden ook voor de inwoners van Rozendaal werkt, is de nieuwe werkwijze ook
voor onze gemeente van belang.
Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en
inkomen, opvoeden en opgroeien.
Als u meer wilt weten, kunt u veel informatie vinden op www.rheden.nl/smp. Hier staat ook veel
informatie over hulp in de buurt, zoals maatschappelijk werk, mantelzorg en vrijwillige thuishulp.
Hoe kan ik het Sociaal Meldpunt bereiken?
U kunt het Sociaal meldpunt op de volgende manieren bereiken
1. Bellen: (026) 49 76 911
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 11.00 uur
Buiten kantooruren (in geval van crisis)
Medische & Psychiatrische hulp | Huisartsenpost 0900 1598
Jeugd | Jeugdbescherming Gelderland 0900 9955599
Huiselijk geweld en kindermishandeling | Veilig Thuis 0800 2000
Luisterend oor & anonieme hulp | De Luisterlijn 0900 0767 (voorheen “SOS-telefonische
Hulpdienst”/ Sensoor)
2. Mailen: e: sociaalmeldspunt@rheden.nl
3. Schrijven: Gemeente Rheden t.a.v. Sociaal Meldpunt, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Video Stimuleringsregeling “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.
Dit “opplusproject” van woningen is bedoeld voor de inwoners van Rozendaal die dit jaar 65 jaar
of ouder zijn of 65 jaar worden, ongeacht of zij in een koop-of een huurwoning wonen.
Zij kunnen zich aanmelden om, samen met een deskundige vrijwilliger, aan de hand van een
checklist hun huis te doorlopen op mogelijke aanpassingen. Een derde van de kosten van deze
aanpassingen wordt vergoed tot maximaal € 650,-.
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U wilt meer weten?
Alle inwoners die het aangaat, hebben in februari een brief ontvangen met een toelichting op de
regeling en een aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.rozendaal.nl . Onder het kopje
“Zorg, welzijn, werk en jeugd” vindt u het item “Mijn Huis, Mijn Toekomst”. De gemeenten
Rheden en Rozendaal hebben een video laten maken, waarin het project wordt toegelicht. Bij
“Mijn Huis, Mijn toekomst, vindt u de link naar deze video.
Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij mevrouw Jansma, tel. 026- 38 43 664 of
e: m.jansma@rozendaal.nl

De buxusmot op natuurlijke wijze bestrijden
We hebben het de afgelopen maanden veel gehad over de eikenprocessierups en dat is logisch
omdat deze rups invloed heeft op de volksgezondheid.
De buxusmot doet dat niet, maar vormt voor menig tuin toch een last.
We zijn de buxusmot misschien liever kwijt dan rijk, omdat buxussen volledig kaalgevreten
worden. Dit doet overigens niet de mot maar doen de rupsen. We moeten dus niet de buxusmot
bestrijden, maar de buxusrups.
Tips om natuurlijk te bestrijden.
* Haal de rupsen met de hand weg en knip spinsels eruit. Vergeet de pop niet ook mee te nemen.
Gooi rupsen niet los in de groenbak, hiermee kun je de tuin van de buren besmetten. Zorg dat het
afval in een goed gesloten afvalzak zit. Zo voorkom je dat de rupsen toch naar buiten weten te
glippen.
* Plaats feromoonvallen. In zo’n feromoonval plaats je een lokmiddel: een capsule met het
vrouwelijke feromoon van de buxusmot. Hier komen mannelijke motten op af. Als je de val op
tijd ophangt, kun je de mannetjes opvangen vanaf het moment dat ze uitkomen. Als ze niet de
kans hebben gehad om te bevruchten, blijven de aanwezige vrouwelijke motten onbevrucht
achter. Geen eitjes betekent ook geen rupsen.
* Bespuit je struik (en) wekelijks met de hogedrukspuit ( als je geen feromoonvallen gebruikt).
Een intensief klusje, maar het werkt. Toepassen in de maanden waarin de buxusrups actief is :
april, mei, juli, augustus, september en oktober.
* Volwassen buxusmotten komen af op kunstlicht, dus ook tuinverlichting. Lastig tijdens zwoele
zomeravonden, maar vermijd tuinverlichting in de periode dat de buxusmot actief is.
Vogels hebben de buxusrups als snack ontdekt. Massaal zitten ze dan ook op struiken om de
rupsen eruit te pikken. Gebruik dus nooit gif om te bestrijden. Dat doodt ook andere dieren zoals
bijen, lieveheersbeestjes, vlinders en ook vogels en hun jongen. Bijvoorbeeld mezen, die zijn gek
op de rupsen en voeden ze aan hun jongen. Als zij vergiftigde rupsen eten, gaan ze dood. Een
goede reden dus om geen gif in te zetten tegen de buxusrups.

Lange wachttijden bij aanvraag Gezondheidsverklaringen CBR
U heeft een Gezondheidsverklaring nodig voordat u een rijbewijs aanvraagt, als:




uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt;
u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt.
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De Gezondheidsverklaring kunt u bij de gemeente kopen (papieren versie), maar dit kan ook –
bij voorkeur - digitaal bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), via
www.cbr.nl/gezondheidsverklaring. Het advies is om daar direct na ontvangst van de brief van
het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer, die krijgt u per post of via MijnOverheid) mee te
starten. De online route versnelt het proces volgens het CBR.
De gezondheidsverklaring vult u zelf in. Na het invullen stuurt u de Gezondheidsverklaring naar
het CBR. Zij bepalen of u een nieuw rijbewijs mag aanvragen of eerst medisch gekeurd moet
worden. Dit gebeurt op basis van de door u gegeven antwoorden. Vervolgens ontvangt u hierover
een brief. Wordt u goedgekeurd, dan geven zij de Gezondheidsverklaring af. U kunt pas een
nieuw rijbewijs aanvragen als u de brief met de Gezondheidsverklaring van het CBR hebt
gekregen.
Op dit moment hebben veel klanten van het CBR last van lange wachttijden bij de aanvraag van
de Gezondheidsverklaringen, een doorlooptijd bij de medische beoordeling van een aantal
maanden is geen uitzondering. Het CBR geeft zelf aan dat de achterstand komt door vertraging in
de invoering van een nieuw digitaal proces en een tekort aan medische capaciteit.
Sinds begin 2019 ontving het CBR zo’n 60.000 meer Gezondheidsverklaringen dan voorspeld,
van klanten die de Gezondheidsverklaring – begrijpelijkerwijs - vroegtijdig instuurden. Deze
grote toestroom levert ook weer extra vertraging op.
Het CBR adviseert om minimaal vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt de
Gezondheidsverklaring in te vullen, en bij problemen met uw gezondheid vijf maanden van
tevoren.
Wilt u nog meer informatie, dan adviseren we u te kijken op www.cbr.nl/75plus. Op deze
webpagina leggen filmpjes u stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te
verlengen.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid
Dienstverlening en Venten
In overleg met onze wijkagent willen wij onze lokale de regelgeving met betrekking tot huis aan
huis dienstverlening en venten onder de aandacht brengen.
Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Rozendaal is het verboden om
zonder vergunning van de burgemeester op of aan de weg op te treden als dienstverlener of zijn
diensten als zodanig aan te bieden. Ook is het op grond van de APV verboden om in Rozendaal te
venten zonder vergunning van het college.
Momenteel is er geen enkele persoon of instantie in het bezit van een vergunning om Rozendaal
te mogen venten en/of zijn diensten aan te bieden.
Via de buurtapp bereikte ons een bericht over een bedrijf dat in Rozendaal een afspraak wilde
maken om uitleg te geven over hun product. In het voorbeeld ging het om uitleg over
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beveiligingscamera’s. Een dergelijke wijze van opereren valt niet onder voornoemd verbod op
dienstverlening en ook niet onder het ventverbod en is dus niet verboden.
Bij twijfel stellen wij het op prijs als u contact opneemt met de gemeente.
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.

De ZonneRoos Update
Tijdens de afgelopen periode is hard gewerkt aan het schrijven van de nodige documenten om tot
oprichting van de coöperatie te komen.
Bij het schrijven van dit stuk wordt de laatste hand gelegd aan de statuten van de coöperatie en er
is een overeenkomst geschreven waarmee Rozendalers zonnepanelen van de coöperatie kunnen
huren, waarbij de huurtermijnen kunnen worden voldaan uit de opbrengst van de opgewekte
stroom.
Ondertussen hadden zich naar aanleiding van onze eerdere berichten al diverse mensen gemeld
om hun belangstelling kenbaar te maken. Voor 6 daken wordt inmiddels berekend wat de
mogelijkheden zijn. Een aanvraag was zelfs zo concreet dat deze week de eerste opdracht is
gegeven om op een dak 16 panelen te leggen. Samen met de panelen van de oprichters van de
coöperatie is dat al goed voor ongeveer 15.000 kWh stroom per jaar. Het begin is er.
Bij de volgende uitgave van In de Roos zullen we u concreet infomeren over de oprichting van
Coöperatie de ZonneRoos. We zullen een concreet verhaal presenteren met rekenvoorbeelden,
kosten en mogelijke opbrengsten:
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Stroom opwekken op de daken van Rozendaal
Stroom afnemen van zonnepanelen op Rozendaalse daken
Zonnepanelen huren om zo stroom op te wekken zonder te investeren
Zelf meedoen met eigen zonnepanelen
Kapitaal verstrekken met rente
Bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

De coöperatie is een initiatief van de Werkgroep Duurzaamheid, die de oprichting verzorgt.
Daarna wordt de ZonneRoos een zelfstandige en onafhankelijke entiteit en heeft als coöperatie
een bestuur nodig.
Binnenkort zullen we met de (kandidaat-)bestuursleden om tafel om de verdere concrete stappen
voor te bereiden. Enkele geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Als u ook interesse heeft in een
bestuursfunctie verzoeken wij u dat per email kenbaar te maken op
zonneroosrozendaal@gmail.com.

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 10 september 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.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
dinsdag 10 september 2019.
Commissievergadering
Deze maand vergaderen drie commissieblokken
___________________________________________________________________________
Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2.

Toelichting door de heer H. van den Berg, secretaris regio Arnhem Nijmegen op het
procesvoorstel Plan van Aanpak versterking regionale samenwerking

3.

Mededelingen / Ingekomen stukken (waaronder de ingekomen stukken en
mededelingen van de raad)
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4.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 2 juli 2019
Betreft de agendapunten van het blok AZ en Financiën

5.

Bespreking evaluatie inbraakpreventieplan 2018 (agendapunt 1 ingekomen stukken)

6.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 10 september 2019:
Agendapunt 8: Voorstel tot bespreking van de raadsbrief bij het procesvoorstel Plan
van Aanpak versterking regionale samenwerking

7.

Rondvraag

_____________________________________________________________________________

Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
____________________________________________________________________________

Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
8.
Heropening
9.

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

10.

Notulen van de vergadering van de commissie van advies d.d. 2 juli 2019
Betreft de agendapunten van het blok VROM, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

11.

Bespreking agendapunt raadsvergadering d.d. 10 september 2019:
Agendapunt 6: Voorstel tot kennisnemen van de terugkoppeling van de uitgaven voor het
project Steenhoek en instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de
vervolgwerkzaamheden

12.

Rondvraag

13.
Schorsing
___________________________________________________________________________
Blok Sociaal Domein
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.40 uur
Agenda:
14.
Heropening
15.

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

30 augustus 2019

10

16.

Bespreking agendapunt raadsvergadering 2 juli 2019:
Agendapunt 7: Voorstel tot kennisnemen van Transformatieplan 2.0 gemeente Rheden

17.

Rondvraag

18.

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
Agenda:
1.
Opening en spreekrecht
2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen van de vergaderingen van 2 juli 2019
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen

5.

Actielijst

6.

Voorstel tot kennisnemen van de terugkoppeling van de uitgaven voor het project
Steenhoek en instemmen met beschikbaar stellen van een krediet voor de
vervolgwerkzaamheden
Voorstel: Kennis te nemen van de terugkoppeling van de uitgaven van het project
Steenhoek en in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor de
vervolgwerkzaamheden

7.

Voorstel tot Kennisnemen van Transformatieplan 2.0 gemeente Rheden
Voorstel: Steun uitspreken voor de koers die is aangegeven in het Transformatieplan 2.0
& Ombuigingen “Begrenzen van de Zorg” van de gemeente Rheden en instemmen met
een verkenning van de aangegeven maatregelen

8.

Voorstel tot bespreking van de raadsbrief bij het procesvoorstel Plan van Aanpak
versterking regionale samenwerking
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Voorstel: Raadsbrief bespreken (toelichting door regiosecretaris in commissieblok AZ en
Financiën)
9.

Comptabiliteit
Voorstel: De concept-wijziging 2019-09 dienovereenkomstig vaststellen

10.

Rondvraag

11.

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.

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

Montmartre markt op kasteel Rosendael
Op zondag 1 september kunnen liefhebbers van de Franse sfeer en kastelen hun hart ophalen op
de Montmartre markt op kasteel Rosendael.
Waan je even in Frankrijk, slenter langs de tientallen kramen en ga op een sfeervol terras zitten
om te luisteren naar live muziek van o.a. Pierre en Gerdy met heerlijke Franse Chansons et
Musette. De kramen bieden een breed aanbod met Frans gerelateerde producten, antiek, veel
brocante, kunst, curiosa en boeken. Joie de vivre!
Toegang Montmatre markt: De Montmartre markt is van 10.00 - 17.00 uur. Gratis toegang.
Toegang kasteel & park: het kasteel en park zijn deze dag geopend van 11.00 – 17.00 uur en
voor het speciale tarief van € 5,00 per persoon te bezoeken (Museumkaart gratis).
Voor meer informatie kijk op www.glk.nl/rosendael
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Ontmoet Ollie B. Bommel en Tom Poes op kasteel Rosendael
Op zondag 8 september organiseert de MTVC, de vereniging van liefhebbers en verzamelaars
van het werk van Marten Toonder vanaf 11:00 tot 17:00 uur een Bommelbeurs en Bommeldag bij
en in kasteel Rosendael in Rozendaal.
Er is een zeer gevarieerd programma met onder meer lezingen door de Bommelkenners Rob
Barnhoorn, Klaas Driebergen en Pim Oosterheert en signeren Toondertekenaars Tim Artz en
Henrieke Goorhuis. Liefhebbers van het werk van Marten Toonder kunnen met tal van
standhouders, waaronder Toonder uitgeverij Cliché, Museum de Bommelzolder en de MTVC van
gedachten wisselen op de Bommelbeurs. In het souterrain worden er doorlopend animaties en
films van en over Marten Toonder vertoond.
Voor alle leeftijden is er een speurtocht naar de Bommelsterren in het park rondom het kasteel,
kinderen kunnen zich laten schminken en er zijn workshops voor het maken van teksten bij
tekeningen en het inkleuren van tekeningen.
Dat de ware Ollie B. Bommel en Tom Poes fan met dit tweetal op de foto kan, spreekt voor
zich. De entree is gratis en u kunt uw auto of fiets tevens gratis parkeren! Het kasteel en park is
deze dag tegen gereduceerd tarief te bezoeken.
Datum en tijd: zondag 8 september 2019 tussen 11.00 – 17.00 uur.
Entree: De Bommelbeurs en Bommeldag bezoekt u gratis! Bezoek park en kasteel tegen
gereduceerd tarief: € 7,00 voor volwassenen en € 3,95 voor kinderen 4 t/m 18 jaar. Donateurs
GLK en museumkaarthouders gratis. Informatie: www.toondertijd.nl

Open Monumentenweekend 14 en 15 september 2019
Ieder jaar tijdens het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag vele
monumenten hun deuren voor het publiek. Ook dit jaar stellen meer dan 50 particuliere eigenaren
en stichtingen in de dorpen van de gemeente Rheden en in de gemeente Rozendaal hun huis en
/of tuin open. Een teken van grote betrokkenheid bij erfgoed. Dit jaar is het thema "Plekken van
plezier": naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor plezier en ontspanning?
Soms is het meteen duidelijk dat een monument een plek van plezier was -of nog steeds is. Denk
aan de muziektenten in de dorpen (nu met muzikale optredens!), een voormalig zwembad of een
speeltuin. Maar er zijn genoeg andere plekken waar mensen plezier hebben gehad. Monumenten
die niet direct opvallen, maar wel een verhaal hebben over plezier en ontspanning. Naast
openstellingen van monumenten zijn er ook optredens, lezingen, tentoonstellingen en
rondleidingen rondom het thema "Plekken van plezier". Diverse monumenten waren niet eerder
open voor publiek. Mede dankzij de gemeente Rheden en Panorama Nederland (zie
www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten) is dit jaar de Turnhal bij Avegoor van binnen te
bekijken. Verder particuliere villa's en tuinen, landgoederen, een sluis en nog veel meer.
Nieuwsgierig naar alle opengestelde monumenten, rondleidingen en optredens in Rheden en
Rozendaal? Kijk naar het volledige programma op www.openmonumentendag/rheden en
www.openmonumentendag.rozendaal.

In Rozendaal zijn in het Monumentenweekend geopend:
De Herenkerk; voorplein kasteel met rozentuin en Oranjerie, (N.B. kasteel tegen gereduceerde
prijs); Muziekkoepel bij The Hunting Lodge; Torckschool; de tuin Rozenhof, Rosendaalselaan
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26; Pluktuin naast Rosendaalselaan 7. De tuin van Rosendaalselaan 7 is door recente
waterschade helaas niet te bezichtigen.

Beroemde personen thuis op Middachten
Willem III, stadhouder van de republiek van de Verenigde Nederlanden én koning van Engeland.
Samen met andere beroemde historische personen kijkt hij je aan in de oranjerie van Landgoed
Middachten in De Steeg. Landgoed Middachten is een groot particulier landgoed, dat al meer
dan 800 jaar in familiebezit is. In het kasteel bevindt zich een omvangrijke collectie portretten. Al
deze portretten zeggen iets over de wereld waarin de bewoners van Middachten zich door de
eeuwen heen bewogen. De beroemdste personen uit de collectie zijn t/m 30 september in de vorm
van een fotocollage te zien in de oranjerie van Middachten. Daarnaast worden op de zondagen in
juli en augustus rondleidingen in het kasteel gegeven. Tijdens deze rondleidingen ligt het accent
op de geschilderde portretten. Er zijn gidsen aanwezig voor uitleg. De portrettenexpositie in de
oranjerie van Middachten is te bezichtigen van t/m 30 september 2019, 10.30-16.30 uur.
Kasteelrondleidingen worden gegeven op alle zondagen in juli en augustus om 13.30 en 15.00
uur. Tuinen inclusief toegang tot de expositie: € 6,00 p.p., vrienden van Middachten en kinderen
tot 12 jr. gratis. Kasteel en tuinen inclusief toegang tot de expositie: € 11,00 p.p., vrienden van
Middachten € 5,00 p.p., kinderen tot 12 jr. gratis. Informatie - www.middachten.nl.

17 september Café Ethique
Op dinsdag 17 september organiseert Rijnstate een Café Ethique over moreel beraad. De avond
vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Café Ethique, een
initiatief van Rijnstate, is een laagdrempelige bijeenkomst over een ethisch dilemma. Iedereen is
welkom om mee te denken en mee te praten!
Moreel beraad is een groepsgesprek over een ethische vraag. Die vraag wordt door een van de
deelnemers aan de groep voorgelegd. Vervolgens gaan de deelnemers op gestructureerde wijze
ermee aan de slag. Bij Rijnstate hebben we al jaren ervaring met moreel beraad. Dat is mede
mogelijk door onze intern opgeleide gespreksleiders.
Programma 17 september: We beginnen met een korte theoretische inleiding over moreel beraad.
Welke methode gebruiken we bij Rijnstate? Wat zijn de do's en don'ts? Wat is een goede ethische
vraag? Daarna gaan we een moreel beraad houden. Hierin vormt een ethische vraag van iemand
uit het publiek het uitgangspunt. U krijgt in dit Café Ethique de gelegenheid zelf te ervaren hoe
het moreel beraad in zijn werk gaat. Inleider en gespreksleider is Angeline van Doveren,
ziekenhuisethicus bij Rijnstate.
Het Café Ethique is voor iedereen! Of u nu zorgprofessional, (ex-)patiënt, mantelzorger of
belangstellende bent die graag meepraat over dit onderwerp.
Aanmelden kan via www.rijnstate.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar
evenementen@rijnstate.nl. De toegang is gratis.
Locatie: Boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6, 6881 ST Velp

Het badmintonseizoen begint binnenkort weer!
De Rozendaalse badmintonvereniging met de bijzondere naam “Velp Vooruit” begint binnenkort
weer met spelen. We spelen elke donderdagavond in sporthal De Dumpel in Velp. Een kleine,
enthousiaste groep recreatiespelers. Er is nog plaats voor een enkele nieuwe speler, dus aarzel
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niet om contact op te nemen en vrijblijvend een avondje mee te spelen. De eerste speelavond van
het nieuwe seizoen is donderdag 3 oktober om 20.00 uur.
Erik Kool. Contactgegevens: erik.kool@kpnmail.nl, tel: 026-3611721.
Ambt & Heerlijkheid
Vanaf vrijdag 30 augustus 2019 is no. 204 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van de
Oudheidkundige Kring van Rheden-Rozendaal verkrijgbaar.
Verkrijgbaar bij: Jansen & De Feijter in Velp en The Read Shop in Velp à € 4,75
Veel interessante onderwerpen, zoals: Steen voor steen; over de baksteenindustrie in de regio.
Een cadeau voor de Kring: ‘Het schilderij van Abraham van der Zee’
Een Spankerense boer in de mobilisatietijd. De Rhedense Schaapskudde 1960-1973
Het tweede deel van ‘ Het testament van Casper Hendrik Herman Schweer bey der Becke’
Over een Velpse ondernemer: ‘Een boot vol schoenen’. Ontwerpsystemen van Karel Petrus
Cornelis de Bazel

Save the date: woensdag 2 oktober 2019
Margot Ribberink spreekt in Rozendaal over klimaatverandering
Eén van de speerpunten van Rosendael’74 is om als gemeente weerbaar te zijn tegen de
klimaatverandering en slim in te spelen op de energietransitie. Tijdens een thema-avond op
woensdag 2 oktober staat dit onderwerp centraal. Inwoners van Rozendaal zijn van harte welkom
om met ons in gesprek te gaan over dit onderwerp. Hoe gaan wij hier vanuit de lokale politiek
mee om? Wat komt er op ons af? Welke beslissingen moeten we nemen? En hoe kijken onze
inwoners hiertegen aan?
We hebben niemand minder dan meteoroloog Margot Ribberink gevraagd om uit te leggen wat je
zelf als inwoner van Rozendaal kunt bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te
beperken. Margot was jarenlang weervrouw bij onder andere RTL 4 en Omroep Gelderland. Zij
zet zich momenteel in voor duurzaamheid in Gelderland en geeft regelmatig lezingen over
klimaatverandering.
De avond - georganiseerd door Rosendael‘74 - vindt plaats in de Serre van Rozendaal. Inloop
vanaf 19.30 uur, het programma start om 19.45 uur. Deelname is gratis. Aanmelden graag via:
info@rosendael74.nl. En heb je een vraag voor Margot? Geef die dan door bij je aanmelding.
Tijdens de avond zelf is er ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Er zijn ongeveer 50
zitplaatsen. Alleen voor degenen die zich vooraf aanmelden wordt een plekje gereserveerd. Meld
je aan vóór 8 september aanstaande.

Studio Rheden zoekt correspondenten in Rozendaal
Zoek je een leuke hobby? Heb je een uurtje per week tijd over? Dan zoeken we jou voor onze
redactie. Studio Rheden zoekt ook mensen die het leuk vinden om te schrijven over de gemeente
Rozendaal.
Ben je 65 of kom je net van school af, dat maakt ons niet uit. Vind je het leuk om te zoeken naar
nieuws en berichten te schrijven voor de website en de kabelkrant van Studio Rheden?
Of vind je het leuk om foto’s te maken van evenementen en andere nieuwswaardige
gebeurtenissen in Rozendaal? We helpen je de fijne kneepjes van het vak te leren.
Heb je af en toe wat vrije tijd over en lijkt het je wat om ons mee te helpen?
Studio Rheden is een leuke club vrijwilligers en actief op radio, televisie en online. Dus iedereen
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uit Rozendaal is welkom. Stuur even een kort mailtje naar redactie@studiorheden.nl en we
nemen contact met je op.

Subsidieregeling voor woningeigenaren
Met dit bericht wijzen wij u op een subsidieregeling voor u als woningeigenaar. Gemiddeld kunt
u 20% subsidie ontvangen op isolatie van uw spouwmuur, vloer, dak en het plaatsen van HR++
glas. Als u uw woning met minimaal twee maatregelen laat isoleren kunt deze subsidie
ontvangen. De subsidie loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent
dat u subsidie alleen kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.
Voor alle informatie over de subsidieregeling verwijzen wij naar onderstaande link:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

Wijken voetbaltoernooi vrijdagavond 6 september 2019
Beste inwoner van Rozendaal,
Altijd al zin gehad om je buren beter te leren kennen? Was je vroeger ook altijd balletje aan het
trappen?
Zin in een gezellig avondje sporten samen met jouw buurtgenoten? Doe dan mee met het
wijkvoetbaltoernooi georganiseerd door voetbalvereniging DVOV! Inmiddels voor de zesde keer.
DVOV organiseert op vrijdagavond 6 september 2019 een voetbaltoernooi voor teams uit de
wijken van Velp en Rozendaal. Tijdens dit wijkentoernooi op de Pinkenberg gaan we wedstrijden
spelen van 7 tegen 7 op een half veld. (Tussen 19.00 uur en 22.00 uur) Minimum leeftijd is 25+.
We willen graag teams van ongeveer 10 personen samenstellen uit de volgende wijken:
Beekhuizen - Overbeek - Kerkallee - Oud Zuid
Rozendaal – Daalhuizen - Overhagen – Vogelwijk
Als Rozendaler ben je ingedeeld bij team(s) Rozendaal .
Je kunt natuurlijk zelf ook een team vormen !
Je kunt je aanmelden bij Harrie Haverkamp.
(harriehaverkamp@hotmail.com of 06-49842251) . Ook voor informatie is hij bereikbaar.
Opgave:
Naam :
…………………...
Adres :
……………………
Tel.
06 - ………………….
E-mail:
…….…………..@............................
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