Rozendaal, 20 december 2019
Uitgave 2019-22
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Al het goede voor de feestdagen!
Of u elkaar nu een zalig, gezegend of een gelukkig kerstfeest wenst; of u nu cadeautjes onder de
kerstboom legt of dat uit principe niet doet; of u nu een kerstdienst in de kerk bezoekt of uit wilt slapen op
Eerste Kerstdag; of u alleen bent tijdens de feestdagen of zich omringd weet door familie; of u moet
werken of vakantie heeft; of u nu vuurwerk afsteekt of dat juist achterwege laat; of u nu thuis blijft tijdens
de jaarwisseling of vrienden bezoekt…
Wat Kerstmis en Oud & Nieuw ook voor u betekenen: ik wens u allen namens het college van B&W fijne
feestdagen. Dat het nieuw jaar u en uw naasten maar alles mag brengen wat u ervan hoopt.
Ester Weststeijn
Burgemeester

Handen uit de mouwen voor de energietransitie
De komende jaren steken we de handen uit de mouwen voor de energietransitie. Gemeenten,
maar ook inwoners, worden uitgedaagd om huizen te verduurzamen. De gemeenteraad van
Rozendaal stemde op 10 december in met een pakket aan maatregelen om daarbij behulpzaam te
zijn. We kunnen nu dus daadwerkelijk aan de slag.
Afgelopen zomer stelde de gemeenteraad al een uitvoeringsagenda vast. Daarin staan een groot
aantal actiepunten genoemd die de komende tijd worden uitgevoerd. Met het nu door de
gemeenteraad vastgestelde pakket maatregelen kunnen we de volgende acties in gang zetten:
Subsidie
Vanaf 15 januari kunnen huiseigenaren (natuurlijke personen) in Rozendaal een subsidie van de
gemeente Rozendaal krijgen op onder meer zonnepanelen, isolatie en glas. Voorwaarde is dat de
investering minstens € 1000 is. De subsidie bedraagt 33% van de totale investering, tot maximaal
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€ 1000. De subsidieregeling heeft in beginsel een looptijd tot en met 31 december 2020. In de
tweede helft van 2020 evalueren we en wordt bezien of de looptijd wordt verlengd.
Duurzaamheidsleningen
De gemeente gaat ook duurzaamheidsleningen verstrekken. Huiseigenaren in Rozendaal kunnen
een lening aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. De ‘regeling toekomstbestendig
wonen Gelderland, Rozendaal’ stimuleert huiseigenaren hun woning te verduurzamen, zowel qua
energie, maar ook – als dat relevant is – om langer thuis te kunnen blijven wonen en eventueel
voor verwijdering van asbest. Woningeigenaren die een lening aanvragen moeten altijd minimaal
één energiemaatregel laten uitvoeren. De regeling voor de toekomstbestendig wonen lening kent
verschillende varianten. Daarbij wordt maximaal € 50.000 tegen een aantrekkelijk
rentepercentage verstrekt.
Collectieve inkoop van isolatie, glas en zonnepanelen: Winst uit je woning
In januari starten wij met een collectieve inkoopactie Winst uit je woning. Particuliere
woningeigenaren kunnen via deze actie hun huizen voorzien van isolatie, extra isolerend glas
en/of zonnepanelen. Door deze maatregelen kun je een stuk comfortabeler wonen en gaat je
energierekening omlaag.
Deze collectieve inkoopactie is niet voor alle inwoners relevant. Afhankelijk van het bouwjaar
van de woning krijgen de betrokken woningeigenaren binnenkort een uitnodigingsbrief. In de
tweede helft van januari volgt een informatiebijeenkomst.
Energieadviezen
Inwoners kunnen een energieadvies krijgen via Winst uit je woning (een indicatief advies
specifiek voor de binnen de actie aangeboden maatregelen) of een uitgebreider energiemaatwerkadvies. Wie vervolgens ook energiemaatregelen uit het advies realiseert, mag de kosten van deze
adviezen laten meetellen voor de gemeentelijke subsidieregeling. Daarmee worden deze adviezen
dus ook gesubsidieerd.
Verduurzaming monumentale panden
Voor eigenaren van monumentale panden (maar ook oude panden die niet de status rijks- of
gemeentemonument hebben) organiseren we begin volgend jaar een bijeenkomst hoe dergelijke
panden zijn te verduurzamen. Als gemeente bereiden we ook een versoepeling van de regels voor
het plaatsen van zonnepanelen op monumenten voor, maar dat is nog niet formeel geregeld.
Energiecoach
Wie door de bomen het bos niet ziet, kan daarnaast een gratis beroep doen op onze energiecoach
Bart Poel. Hij is inwoner van Rozendaal en is bereid om over de schouders mee te kijken bij
energie- en duurzaamheidsvragen van mede-inwoners. Bart Poel is als bouwfysicus al meer dan
40 jaar intensief betrokken bij verduurzamen van woningen en heeft een rijke ervaring in
onderzoek en advisering. De energiecoach zal begin januari beschikbaar zijn om mee te sparren.
Nadere informatie over de rol en de bereikbaarheid van de energiecoach kunt u vanaf begin van
het nieuwe jaar vinden op www.rozendaal.nl.
Pop-up informatiecentrum
Bart Poel maakt begin volgend jaar gebruik van een leegstaand lokaal in de Torckschool. Zolang
deze ruimte beschikbaar is, wordt deze ruimte ingericht als het ‘groene pop-up
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informatiecentrum’. Lees de details over dit informatiecentrum begin van het nieuwe jaar op
www.rozendaal.nl.
Alles overziende is het een waslijst aan maatregelen. Het mooie daarvan is dat we nu in staat zijn
om bij de verduurzaming van woningen meters te maken. Mijn advies is dan ook: maak gebruik
van deze kans en oriënteer u op de mogelijkheden. Op de website van de gemeente kunt u meer
informatie raadplegen. En ziet u door de bomen het bos niet meer, maak dan gebruik van de
adviezen van Bart Poel of kom naar een van de informatieavonden. De data van deze avonden
zullen wij in een volgende In de Roos publiceren.
Anton Logemann
Wethouder energietransitie
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.
Ringallee 76-78

Betreft aanvraag voor het maken van een dakuitbouw op de
twee woningen op deze adressen.

Verleende omgevingsvergunning
Flugi van Aspermontlaan 21
Betreft vergunning voor de nieuwbouw van een woning op dit
adres, verzenddatum 12 december 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 verleende
vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843662). 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 3e Kerstdagloop voor de 29ste editie van deze jaarlijkse hardloopwedstrijd op
vrijdag 27 september 2019 (verzenddatum 10 december 2019).
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• De bewoner van de Kapellenberglaan 36 voor het kappen van een beuk en 5 inlandse
eiken in de tuinstrook tussen zijn woning en de Dorpsschool (verzenddatum 12 december
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 21 januari
2020 (3e kerstdagloop), 23 januari 2020 (kapvergunning Kapellenberglaan) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de
burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
Er zijn geen aanvragen ontvangen.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 28 november 2019 te Nijmegen: Yara Y. Jonker, dochter van de heer Jonker en
mevrouw Wouters.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw dochter.
Overleden:
Op 2 december 2019 te Arnhem: de heer P.L. de Reeder.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges 2020
De begroting 2020 van de Gemeente Rozendaal is op 5 november jl. door de raad goedgekeurd.
Op basis hiervan heeft de raad op 10 december 2019 de tarieven gemeentelijke belastingen en
leges voor 2020 vastgesteld.
De tarieven 2020 luiden als volgt :
-

OZB zakelijk recht (woningen)
OZB zakelijk recht (niet-woningen)
OZB gebruiker (niet-woningen)

-

afvalstoffenheffing 1 of 2-persoons huishoudens
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0,1000 % van de waarde
0,1366 % van de waarde
0,1098 % van de waarde
€ 226,00
4

-

afvalstoffenheffing 3 of meer persoons-huishoudens
extra container

€ 255,00
€ 48,00

-

rioolheffing, per aansluiting

€ 220,00

De legestarieven 2020 zijn eveneens door de raad vastgesteld. De huidige tarieven zullen worden
verhoogd met 1,5 % inflatiecorrectie.
De tarieven grafrechten 2020 zijn eveneens door de raad vastgesteld. De huidige tarieven zullen
worden verhoogd met 1,5 % inflatiecorrectie.
De volledige lijsten met legestarieven en tarieven grafrechten liggen gedurende zes weken tijdens
kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek hiervan een
afschrift krijgen.
De gewijzigde verordeningen en tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2020.
De bekendmaking van de bovengenoemde verordeningen en tarieventabellen vindt binnenkort
plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal, te bereiken via www.overheid.nl onder
“Beleid en regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de gemeentelijke website
www.rozendaal.nl bij “verordeningen”.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen op mijn dak te plaatsen?
In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of
zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het
plaatselijke bestemmingsplan. Uw gemeente informeert u hierover.
Vergunning check en regelgeving
Op Omgevingsloket (zie hiervoor www.omgevingsloket.nl) kunt u een vergunningcheck doen
voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. In welke gevallen u een vergunning moet
aanvragen, leest u ook in de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen.
Daarin staat bovendien informatie over de regels die gelden voor plaatsing van zonnepanelen en
zonnecollectoren. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die
van het dak.
Hieronder zijn voor een aantal ‘standaard’ situaties de eisen aangegeven waar de panelen en uw
woning aan moeten voldoen. Als u niet aan één of meer van de onderstaande eisen voldoet, heeft
u wel een vergunning nodig.
1. De panelen worden op een dak worden geplaatst;
2. De panelen zijn geïntegreerd met de omvormer. Als dat niet het geval is, dan moet de
omvormer binnen het betreffende gebouw worden geplaatst;
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3. Komen de panelen op een schuin dak, dan:
-

mogen de panelen niet uitsteken en moeten ze aan alle kanten binnen het dakvlak
blijven;

-

moeten de panelen in of direct op het dakvlak worden geplaatst;

-

moet hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de
panelen gemonteerd worden;

4. Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de
dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte van de panelen
bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50
centimeter zijn;
5. Panelen mogen niet zonder vergunning geplaatst worden op een monument. Bij plaatsing
op een monument wordt bij de beoordeling als voorwaarde gesteld dat deze niet zichtbaar
zijn vanaf het openbaar gebied, geen onevenredige fysieke schade aan het gebouw
opleveren en duidelijk ondergeschikt zijn in het dakvlak en het bebouwingsbeeld.
Overigens worden op dit moment de voorbereidingen getroffen om de voorwaarden voor het
plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten te versoepelen.
Verwachting is dat dit beleid begin 2020 aangepast wordt hierover publiceren wij dan in de ‘In de
Roos’.
Vergunningvrij is niet regelvrij
Als u géén vergunning nodig heeft, moet u wel rekening houden met een aantal andere zaken.
Het zonnesysteem moet bijvoorbeeld voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast wordt
vóóraf overleg met uw buren aangeraden.

Kledingcontainer gemeentewerf
Wij hebben geconstateerd dat er grote hoeveelheden oude kleding bij de kledingcontainer van het
Hospice worden gedeponeerd.
Het zijn dusdanige hoeveelheden zakken dat het vaak niet meer in de kledingcontainer past en de
zakken om de container worden gestapeld.
Het kan zijn dat dit gebeurt door personen van buiten onze gemeente, die waarschijnlijk niet
weten dat er bij de gemeentewerf ook een container staat. Het kan uiteraard ook een bewuste
keuze zijn om het Hospice te ondersteunen, iets waar wij uiteraard alle begrip voor hebben.
De boodschap is eigenlijk als u van oude kleding af wil en het maakt u niet uit wie daarmee
gesteund wordt dan kunt u ook gebruik maken van de kledingcontainer bij de gemeentewerf.
Deze is altijd toegankelijk, niet alleen tijdens openingstijden van de gemeentewerf.
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Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal
Op 16 december 2019 hebben burgemeester en wethouders van Rozendaal de Subsidieregeling
Energietransitie bestaande woningen Rozendaal vastgesteld.
Toelichting
De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor is in september 2018 de
Koersnotitie Rozendaal energieneutraal 2050 vastgesteld. Aanvullend is de bijbehorende
Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050, begin juli 2019 vastgesteld. Binnen
dit meerjaren uitvoeringsprogramma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en
energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Er ligt een doelstelling om binnen deze
bestuursperiode jaarlijks minimaal 10 woningen van particuliere huiseigenaren te
verduurzamen.
De voorliggende subsidieregeling stimuleert en ondersteunt particuliere huiseigenaren
om te investeren en energie-efficiency van hun woningen ( zowel energiebesparing als
opwekking duurzame energie).
De subsidieregeling heeft in beginsel een looptijd van één jaar ( 1 januari tot en met 31
december 2020). In de tweede helft van 2020 vindt een evaluatie plaats en wordt bezien of
de looptijd wordt verlengd.
Bekendmaking
De bekendmaking van de Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal vindt
binnenkort plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal, te bereiken via www.overheid.nl
onder “Beleid en regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de gemeentelijke website
www.rozendaal.nl bij “verordeningen”.
Ter inzage legging
De Subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen Rozendaal ligt gedurende zes weken
tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.
Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 666 of e: h.jacobsen@rozendaal.nl

Regeling Toekomstbestendig wonen Gelderland, gemeente Rozendaal
Op 10 december 2019 heeft de raad van Rozendaal de Regeling Toekomstbestendig wonen
Gelderland, gemeente Rozendaal vastgesteld.
Toelichting
In het voorjaar van 2019 hebben Provinciale Staten van Gelderland de regeling
Toekomstbestendig Wonen vastgesteld. Per 1 april 2019 is een fonds beschikbaar gesteld,
waar gemeenten in Gelderland een beroep op kunnen doen voor cofinanciering van een
gemeentelijke regeling Toekomstbestendig Wonen. Om hier aanspraak op te kunnen
maken zal de gemeente de deelnemersovereenkomst Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten ( SVn) ondertekenen.
Met de regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Rozendaal kunnen
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huiseigenaren in Rozendaal een lening aanvragen voor het verduurzamen van hun
woning. Binnen de regeling worden huiseigenaren gestimuleerd om integraal te
verduurzamen, zowel qua energie als op den duur veilig thuis kunnen blijven wonen,
maar ook asbestverwijdering valt onder de regeling. Woningeigenaren die een lening
aanvragen moeten altijd minimaal één energiemaatregel laten uitvoeren. In de
Maatregelenlijst behorende bij deze verordening is een overzicht opgenomen van
maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd.
De door de provincie Gelderland vastgestelde uniforme regeling biedt verschillende
leenvormen, zodat zoveel mogelijk woningeigenaren gebruik kunnen maken van de
regeling.
Bekendmaking
De bekendmaking van de regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Rozendaal
vindt binnenkort plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal, te bereiken via
www.overheid.nl onder “Beleid en regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de
gemeentelijke website www.rozendaal.nl bij “verordeningen”.
Ter inzage legging
De regeling Toekomstbestendig Wonen Gelderland ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren
ter inzage op het gemeentehuis.
Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 666 of e: h.jacobsen@rozendaal.nl

Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst”
Op 16 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal een
nieuwe Stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” vastgesteld.
Deze Stimuleringsregeling, een vervolg op de huidige die op 31 december 2019 afloopt, treedt in
werking op 1 januari 2020.
Toelichting
“Mijn Huis, Mijn Toekomst” (MHMT) is een “opplusproject” van woningen, en bedoeld
voor de inwoners van Rozendaal van 65 jaar of ouder, ongeacht of zij in een koop-of een
huurwoning wonen. De activiteit is gestart in 2019.
Inwoners die in 2019 geen beroep hebben gedaan op de regeling, kunnen zich tot en met
31 december 2020 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,-.
De gemeente stelt voor 2020 een bedrag van € 20.000,- beschikbaar om de aanpassingen
mede te financieren.
Voor meer informatie over “Mijn Huis, Mijn Toekomst” kunt u terecht op onze website
www.rozendaal.nl onder het kopje “Zorg, welzijn, werk en jeugd”. Hier is ook een korte
video te zien met uitleg over de activiteit.
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Bekendmaking
De bekendmaking van de stimuleringsregeling “Mijn Huis, Mijn Toekomst” vindt binnenkort
plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal, te bereiken via www.overheid.nl onder
“Beleid en regelgeving”. De regeling wordt ook geplaatst op de gemeentelijke website
www.rozendaal.nl .
Ter inzage legging
De stimuleringsregeling ligt gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het
gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van het document.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

Subsidieplafond eenmalige welzijnssubsidies 2020
Met een subsidieplafond is het maximumbedrag gegeven, het totaalbudget dat de gemeente in een
bepaald jaar voor subsidies beschikbaar stelt. Als een subsidieplafond door een bepaalde uitgave
overschreden dreigt te worden, vormt dat een reden om de subsidie lager vast te stellen of te
weigeren. Om de belanghebbenden te informeren, is de gemeente verplicht de hoogte van een
subsidieplafond bekend te maken.
Eenmalige subsidies
De gemeenteraad heeft voor 2020 € 3.075,- beschikbaar gesteld voor eenmalige
welzijnssubsidies. Het gaat hier om subsidies op de terreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en
recreatie en maatschappelijke zorg en welzijn.
Dit bedrag is dus het subsidieplafond voor 2020.
Een eenmalige subsidie is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die
niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college van
burgemeester en wethouders slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal vier jaar
subsidie wil verstrekken.
Een eenmalige subsidie kan nooit hoger zijn dan € 500,- om te voorkómen dat het budget in één
keer wordt besteed.
Eenmalige subsidies worden toegekend in volgorde van aanvraag (“wie het eerst komt, het eerst
maalt”). Aanvragen moeten minimaal 4 en maximaal 20 weken voor aanvang van de activiteiten
in het bezit van de gemeente zijn.
Als u een aanvraag wilt indienen voor een eenmalige subsidie, kunt u onze website
www.rozendaal.nl raadplegen. Onder het tabblad “Zorg, welzijn, werk en jeugd” vindt u
informatie over welzijnssubsidies. U kunt ook contact opnemen met mevrouw Jansma,
e: m.jansma@rozendaal.nl of 026 - 38 43 664.
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Een voedselbos in Rozendaal?
In de vergadering van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal van 9 december j.l. passeerden weer
veel onderwerpen de revue. Uiteraard de opwekking van duurzame energie (coöperatie De
Zonneroos is inmiddels opgericht), de plannen van de gemeente m.b.t. energiebesparing (de Raad
heeft inmiddels een ruim krediet goedgekeurd), biodiversiteit en …...voedselbossen.
De heer Dick van Dorp, docent Landschapsecologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en
lid van het ‘Groene Team’ van de Protestantse Kerk in Velp gaf een inleiding over dat
onderwerp. Hij heeft als droom een ‘Hof van Heden’, een stukje aards paradijs in het dorp. Een
semi-openbaar toegankelijk voedselbos dat ruimte biedt aan voedselproductie, maar ook aan
planten en dieren, aan recreatie en educatie. Een waardevolle schakel in de keten van moestuinen,
bostuinen, openbaar groen met noten- en fruitbomen en natuurinclusieve landbouwgronden.
Het voedselbos kenmerkt zich door een diversiteit aan nuttige gewassen (bomen, struiken en
overblijvende planten); een systeem dat zichzelf versterkt zonder dat externe inputs nodig zijn;
een toename van biodiversiteit waardoor ziekten en plagen op een natuurlijke manier worden
bestreden. De gemeente Rheden, Geldersch Landschap en Natuurmonumenten ondersteunen het
idee. Zie voor meer info ook: https://downtoearthmagazine.nl/tien-tips-aanleggen-voedselbos/
Het zou mooi zijn als iets dergelijks ook in onze gemeente gerealiseerd zou kunnen worden.
Maar u kunt als bewoner natuurlijk zelf ook wat doen. Ook een ‘bosje’ is prima! Plant
vruchtdragende bomen en/of struiken in uw tuin, maak een composthoop als u daarvoor de ruimte
heeft, hang vogelhuisjes op, koop een wormenhotel (zie bijvoorbeeld:
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/wormenhotel-hoe-werkt-het/).
Samen op weg naar een duurzamer Rozendaal! Goede feestdagen gewenst. namens de
werkgroep, Erik Kool.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid
Vuurwerkvandalisme rond de jaarwisseling
Als u getuige bent van Vuurwerkvandalisme, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij de politie via
0900-8844.
In de afgelopen jaren is gebleken dat er in de regio veel vernield wordt door
vuurwerkvandalisme. De overheid betaalt deze kosten maar in feite betalen wij dat natuurlijk
allemaal. We willen het vandalisme tegengaan en de kosten proberen te verhalen op de dader.
Daarom, ziet u iets gebeuren, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij de politie via 0900- 8844.
Alle aangiften en meldingen van overlast en vernielingen worden geregistreerd, zodat de schade
verhaald zo veel mogelijk kan worden verhaald op de veroorzaker. Ook kunt u via Meld Misdaad
Anoniem 0800-7000 informatie doorgeven.
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Verwijderen losse materialen
Openbare Werken van de gemeente draagt zorg voor het zo veel mogelijk verwijderen van losse
materialen, zoals (zwerf)vuil en verkeersmaterialen uit de openbare ruimte. U als inwoners wordt
verzocht om losse en brandbare materialen op eigen terrein zo veel mogelijk te verwijderen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van eventuele bouwcontainers. Zo maken we de kans
op een gezellige jaarwisseling zo groot mogelijk.

De ZonneRoos, opgericht op 11 december 2019
Op 11 december j.l. is de Coöperatieve vereniging ZonneRoos U.A. officieel opgericht.
Dit gebeurde tijdens de hiervoor georganiseerde informatieavond in de Serre van Rozendaal. De
belangstelling was zo groot dat er stoelen uit de kerk gehaald moesten worden omdat de opkomst
20% groter was dan het aantal aanmeldingen.
De inleiding van de avond was een enthousiaste toespraak van onze burgemeester.
Hoewel ze wist dat veel Rozendalers warmlopen voor duurzaamheid, was ook zij overweldigd
door de opkomst.
In de presentatie van de ZonneRoos werd verteld hoe de coöperatie zich gaat richten op de
opwekking van duurzame energie. Hiermee wordt een begin gemaakt door op zoveel mogelijk
daken in Rozendaal zonnepanelen te (laten) leggen. Het is de bedoeling dat de in Rozendaal
opgewekte stroom ook door Rozendalers kan worden gebruikt. Hiervoor zijn zonnepanelen nodig
die met scherpe prijsafspraken via de coöperatie kunnen worden gekocht. Als men elders een
betere aanbieding kan krijgen mag dat natuurlijk ook. Zelfs stroom van bestaande zonnepanelen
is welkom… Bovendien zal het mogelijk worden om via de coöperatie zonnepanelen te huren.
Door de vele goede vragen die aan het einde van de presentatie werden gesteld weten we dat er
de serieuze belangstelling groot is. Zo groot zelfs dat op de avond van de oprichting de eerste
aanmeldingsformulieren al werden ingevuld.
Hoewel in de wintermaanden zonnepanelen zelf niet veel doen, zal er voor de coöperatie wel veel
gebeuren. Zo wordt voor iedere dakeigenaar met wie contact is geweest een calculatie gemaakt
van het mogelijk aantal te plaatsen zonnepanelen. We hebben met onze leverancier afgesproken
dat aankomend voorjaar op al deze daken de panelen ook geplaatst moeten kunnen worden.
Daarbij zetten we ons ervoor in om met de bovengemiddelde schaalgrootte een extra
inkoopvoordeel te behalen. Hierover informeren wij u binnenkort in detail.
Ondertussen blijven we zoeken naar kansen en gelegenheden om op meer plaatsen energie op te
wekken of om duurzaam opgewekte energie te kunnen afnemen. En we zullen naar aanleiding
van de oprichting van de coöperatie de nodige documenten beschikbaar stellen. Geregistreerde
belangstellenden ontvangen een schriftelijke versie van de gegeven presentatie. Hierin is meer in
detail te lezen hoe het mogelijk wordt gemaakt om stroom te delen onder de leden van de
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ZonneRoos. Daarbij vertellen we graag wat een lidmaatschap van € 25,00 per jaar u nog meer te
bieden heeft.
Als uw emailadres nog niet bij ons bekend was, kunt u zich voor ontvangst van deze presentatie
aanmelden via zonneroosrozendaal@gmail.com.
Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om mede namens bestuursleden Hugo Aupers
en Klaas Dijkstra onze eerste leden hartelijk welkom te heten en zowel hen als alle andere
Rozendalers fijne feestdagen toe te wensen.
Marnix Scholten (voorzitter)

Openingstijden gemeentehuis weken rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar
In de periode van 23 december tot en met 3 januari is het gemeentehuis beperkt geopend en
beperkt telefonisch bereikbaar. Let u op onderstaande openingstijden, dan komt u niet voor niets!
Wilt u een specifieke ambtenaar spreken in deze periode, dan is het verstandig van tevoren met
hem of haar een afspraak te maken.
Maandag 23 december gemeentehuis geopend
Dinsdag 24 december gemeentehuis geopend tot 12.30 uur
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag Gemeentehuis gesloten
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag Gemeentehuis gesloten
Vrijdag 27 december Gemeentehuis gesloten
Maandag 30 decembergemeentehuis geopend
Dinsdag 31 december gemeentehuis geopend tot 12.30 uur
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag Gemeentehuis gesloten
Donderdag 2 januari gemeentehuis geopend
Vrijdag 3 januari gemeentehuis geopend tot 12.30 uur

Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Rozendaal
wensen u
goede kerstdagen en een voorspoedig 2020
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op maandag 6 januari 2020
van 17.00 uur tot 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

U bent allen van harte welkom!!
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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 10 januari 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 8 januari 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Kerstavondconcert zaterdag 21 december 2019
Om 19.30u OLV Visitatiekerk, Emmastraat 18 te Velp. Inloop vanaf 19.15u
In een nostalgische kerstsfeer wordt een gevarieerd programma uitgevoerd door:
Ina Boersma, die met een warme altstem de kerstsfeer binnenhaalt met o.a. ‘Het was een maged
uitverkoren’ . Frank van Merwijk, die op het grootorgel enkele bewerkingen van bekende
melodieën zal spelen, zoals ‘Noël Alsacien’ van Richard Prouix
Het Ontmoetingskoor o.l.v Jacob Dubbeldam dat prachtige kerstliederen van de Middeleeuwen
tot heden ten gehore zal brengen, zoals ‘Noël’ van Jo Ivens
Walter Jansen met een eigentijds kerstverhaal
Frank van Merwijk en Ina Boersma, op beide orgels tegelijkertijd, met het:‘Duo Canzon La
Lucchesina’ van Guiseppe Guami
Ina Boersma (viool) en Frank van Merwijk (orgel) met het beroemde ‘Meditation’ uit de opera
‘Thaïs’ van Massenet. Wij sluiten af met een samenzang van een overbekend Catalaans kerstlied
Entree: vrijwillige bijdrage om de kosten van dit kerstconcert te dekken
Na afloop wordt een warm kerstdrankje voor u ingeschonken!

Kerstoptreden Koor van Plezier in Velp
Wie lekker in de kerstsfeer wil komen kan ook dit jaar weer goed terecht in de sfeervolle ‘Oude
Jan’ in Velp. Op zondag 22 december, vanaf 15.30 uur, brengt het Koor van Plezier in dit
twaalfde-eeuwse kerkje een afwisselend programma van kerstliederen, afkomstig uit
verschillende landen. En, traditiegetrouw, zullen ook alle aanwezigen weer de kans krijgen
bekende liederen mee te zingen. Ook zijn er enkele solostukken in het programma opgenomen.
Dirigent van het koor is Hans Scholing, terwijl de vleugel zal worden bespeeld door de pianiste
Henriëtta Currie. Bezoekers kunnen na het concert samen met de koorleden en musici nog even
napraten onder het genot van een glas glühwein.
De toegang tot het concert is vrij. Wel wordt er na afloop een collecte gehouden om de gemaakte
kosten te dekken.

Vier dagen ‘Zilveren Bal’ bij VVO
Vaste prik begin januari is het Bumé Zilveren Bal-toernooi bij voetbalvereniging VVO. Het
toernooi wordt in 2019 gehouden van donderdag 9 januari tot en met zondag 12 januari. Naast
eerste elftallen komen ook JO19-elftallen in actie. Op vrijdagavond is er een recreantentoernooi
voor 30+- en 35+-teams (m/v).
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Aan het toernooi voor eerste elftallen nemen deel Concordia Wehl, Dieren, DCS en VVO. De
Zilveren Bal wordt verdedigd door Concordia Wehl, dat op donderdagavond om 20.30 uur speelt
tegen VVO. Een half uur eerder begint DCS-Dieren. De winnaars spelen op zondag 12 januari de
finale (aanvang 13.00 uur). De verliezers strijden diezelfde dag om de derde en vierde plaats
(aanvang 12.30 uur).
Voorafgaand aan de finale zullen de Heeren van Velp, VVO’s Walking Football-team haar
opwachting maken en laten zien waarmee zij bezig zijn.
Zaterdag 11 januari staat helemaal in het teken van de JO19-jeugd. Het JO19-toernooi begint om
10.30 uur. Deelnemende verenigingen zijn o.a. Groessen, Rheden, Leones, DVOV, Concordia
Wehl, OBW en VVO.
Alle wedstrijden voor de Bumé Zilveren Bal-toernooien 2020 worden gespeeld op sportcomplex
“De Pinkenberg” in Rozendaal.

Heb je gescheiden ouders en zoek je tips?
Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en problemen
veroorzaken als eenzaamheid, depressie, uitval op school, loyaliteitsconflicten en
ouderonthechting.
Stichting Villa Pinedo ondersteunt kinderen van gescheiden ouders om de negatieve effecten van
een scheiding zo veel mogelijk te beperken.
Villa Pinedo is geen hulpverleningsorganisatie, maar biedt een plek waar kinderen en
jongvolwassenen terecht kunnen met hun verhaal. Onder andere biedt Villa Pinedo een digitaal
forum waar kinderen en jongvolwassenen vragen kunnen stellen aan jongeren, en een
Buddyprogramma waarbij kinderen van gescheiden ouders, de Bobby’s, via een app kunnen
chatten met jongeren van gescheiden ouders die hiervoor opgeleid zijn, de Buddy’s.
Heb je vragen of heb je interesse om Buddy te worden?
Dan kun je terecht op www.villapinedo.nl.

In de buitenlucht werken aan je gezondheid.
Sinds enkele maanden worden er in de bossen bij Velp trainingen verzorgd door HelviSport
trainer Thijs. In groepsverband ga je buiten aan de slag met lichaamsgewicht- en
krachtoefeningen en obstakels in de omgeving. Er wordt meestal getraind nabij en rondom de
vijver bij de hockeyvelden van AHC, een prachtig stukje bos waar naast een goede training ook
optimaal genoten kan worden van de mooie omgeving. We verzamelen op de parkeerplaats naast
het derde hockeyveld aan de Beekhuizenseweg in Velp.
Elke dinsdag- en donderdagochtend van 09:00-10:00u is er bootcamptraining. In januari wordt,
bij voldoende animo, ook gestart met een ‘Powerwalk’ groep. Dat is bootcamp, maar dan zonder
hardlopen. Deze les is voor elk niveau geschikt. Deze les zal plaatsvinden op de dinsdagochtend
van 10:00-11:00u.
Wil je een keertje meedoen? In december en januari doe je tot 2 keer gratis mee. Daarna kun je al
vanaf €4 per les meerdere keren per week terecht voor een nieuwe training!
Aanmelden voor een bootcamp les, de Powerwalk groep of liever eerst kennismaken en meer
informatie? Neem gerust contact op met Thijs Haan. Personal Trainer en Leefstijlcoach
HelviSport via mail: info@helvisport.nl of telefonisch via 06-43214752
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