Rozendaal, 12 april 2019
Uitgave 2019-08
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Nieuw: met de Buurt aan Tafel
In contact
Het college van B&W wil een open en communicatief college zijn, een gemeentebestuur dat in
verbinding staat met u als inwoner. Dit willen we vanaf het voorjaar van 2019 concreet maken
via ‘Buurt aan Tafel’: periodieke gesprekken per buurt. Het beeld is dat van een
‘functioneringsgesprek’: een gesprek door, met, voor en over uw buurt. Een gesprek met een
tweezijdig karakter. Wat gaat goed, waar bent u blij mee? Wat zijn verbeterpunten? Welke
suggesties wil u ons meegeven? Maar vooral ook: wat kan en wilt u, als bewoners, met elkaar
oppakken? Niemand kent uw buurt immers beter dan u zelf.
Eerste Buurt aan Tafel: 7 mei in De Del
De eerste ‘test’ voor deze gesprekken vindt plaats in buurt De Del, rondom de nieuwe
dorpsschool. De keuze voor een eerste gesprek in deze buurt is een bewuste keuze. De realisatie
van IKC Dorpsschool heeft jarenlang veel stof doen opwaaien in Rozendaal. Nu het stof is gaan
liggen – in ieder geval het letterlijke stof van de bouw – is het tijd om de balans op te maken. We
willen als college graag in gesprek met bewoners van deze buurt. Over de school, maar ook
breder, over verkeer of veiligheid, over jeugd, over groen of duurzaamheid en al het andere wat u
bezig houdt en waar u opmerkingen of goede ideeën over heeft. Bewoners van de buurt
ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.
Vervolg
Later dit jaar (en volgend jaar) wil het college soortgelijke gesprekken aangaan met andere
buurten in Rozendaal. We nemen de ervaringen van de eerste Buurt aan Tafel in De Del mee in
de organisatie van de vervolggesprekken. En net als een functioneringsgesprek is het streven om
deze gesprekken periodiek te organiseren. Mogelijk niet iedere keer even diepgaand en niet altijd
even inhoudelijk, want ‘als het goed gaat, gaat het goed’. Maar ook dan is het goed om in contact
te blijven met elkaar en gezamenlijk het beeld over de buurt te delen.
We houden u via In de Roos op de hoogte, zowel over de uitkomsten van de eerste Buurt aan
Tafel in De Del op de avond van 7 mei, als over de plannen die we maken voor de andere
buurten. Wilt u iets kwijt over dit concept, of over een Buurt aan Tafel in uw buurt? Neem gerust
contact op via e.weststeijn@rozendaal.nl.
Mede namens de wethouders Marieke Albricht-Brinkman en Anton Logemann,
Ester Weststeijn,
Burgemeester
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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.
Kerklaan 5-7

Betreft aanvraag voor interne verbouwing van deze woningen op
deze percelen.

Kraijesteijnlaan 39

Betreft aanvraag voor het uitbreiden van de woning op dit perceel.

Sloopmelding:
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding,
inzake sanering van de asbesthoudende onderdelen als onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden van het dak van het pand Rosendaalselaan 30, 6891 CG 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.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
De Genestetlaan 13
De aanvraag voor het plaatsen van een keermuur en erfafscheiding
bij de woning op dit perceel is door de aanvrager ingetrokken.
Verleende omgevingsvergunning
Rosendaalselaan 30
Betreft vergunning voor het onderhoud en het nemen van
energetische maatregelen van het pand op dit adres, verzenddatum 9
april 2019.
De Pinkenberg 6

Betreft vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen,
verzenddatum 12 april 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.
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Akkerlaan 5

Betreft vergunning voor het brandveilig gebruik van het gebouw op
dit perceel, verzenddatum 9 april 2019.
Het gebouw is voor de opening al gecontroleerd en goedgekeurd
door de regionale brandweer. Met het verlenen van deze
vergunning wordt deze situatie geformaliseerd.

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.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum
beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Het beroepschrift
moet ten minste bevatten: uw naam, adres, de dagtekeningen, een beschrijving van het besluit
waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
Voor de zomerfair in de Kerk van Rozendaal op 15 en 16 juni 2019 (verzendatum 3 april
2019).
Een omgevingsvergunning voor het kappen van een fruitboom in de tuin van de woning
aan de Schelmseweg 4 (verzendatum 3 april 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 deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 16 mei 2019), een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal,
respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 0263843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Ontvangen aanvragen om vergunning/ontheffing
-

-

-

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 29 maart 2019 te Arnhem: Sebas R.P. Houben, zoon van de heer Houben en
mevrouw Matser.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met de geboorte van uw zoon.
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Overleden:
Op 25 maart 2019 te Arnhem: de heer G.J. Harmsen.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Nieuwe openingstijden Sociaal Meldpunt Rheden-Rozendaal
Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en
inkomen, opvoeden en opgroeien. Het Sociaal Meldpunt van de gemeente Rheden werkt ook ten
behoeve van de inwoners van de gemeente Rozendaal. Via het Sociaal Meldpunt wordt u
verbonden met het Sociale gebiedsteam Velp-Rozendaal.
De openingstijden van het Sociaal Meldpunt zijn veranderd. Was het voorheen dagelijks tot 12.00
bereikbaar, dit is veranderd in 11.00 uur. Hieronder vindt u de nieuwe openingstijden.
U kunt het Sociaal Meldpunt op vier 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 | Sensoor 0900 0767
2. Mailen: e: sociaalmeldpunt@rheden.nl.
3. Bezoeken:
U kunt op onderstaande tijden zonder afspraak terecht.
Sociaal Meldpunt De Steeg. Dit is tevens het algemene Sociaal Meldpunt voor Rheden en
Rozendaal
Hoofdstraat 3, De Steeg
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.00 uur
Sociaal Meldpunt Velp (Velp, Rozendaal)
President Kennedylaan 106, Velp
Dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.00 uur
4. Schrijven: Gemeente Rheden t.a.v. Sociaal Meldpunt, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Tot slot: goed om te weten
1. Gaat u in gesprek met het Sociaal Meldpunt? Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat er
wordt gezegd, blijft tussen u en de medewerker die u gesproken heeft. Pas als u dat wilt, neemt
het Sociaal Meldpunt contact op met andere hulpverleners. Het is belangrijk dat u meewerkt en
meedenkt over een manier om tot een oplossing te komen
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2. Als u daar behoefte aan heeft, mag u iemand vragen bij uw gesprekken aanwezig te zijn. Heeft
u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een vertrouwenspersoon
cliëntondersteuning. De medewerker kan u daar meer over vertellen.
3. Wilt u een gesprek opnemen, dan kan dat. De gemeente Rheden volgt daarin de spelregels van
de Nationale ombudsman en er worden dan afspraken met u gemaakt over het gebruik van die
opname

Bekendmaking nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Rozendaal
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 26 maart 2019 een nieuwe Wmoverordening vastgesteld, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal
2019, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.
De verordening beoogt rechtszekerheid te bieden aan inwoners die een beroep moeten doen op
Wmo-voorzieningen.
Toelichting
Sinds de vaststelling van de vorige Wmo-verordening is er nieuwe jurisprudentie en
regelgeving gekomen en is de uitvoeringspraktijk op enkele punten gewijzigd. De
verordening diende bijvoorbeeld gewijzigd te worden door het omzetten van de
huishoudelijke hulp met toeslag (HHT) van een algemene voorziening naar een Wmo
maatwerkvoorziening. Daarnaast is de verordening in zijn geheel geactualiseerd naar de
laatste stand van de jurisprudentie (d.d. januari 2019).
Zoals bekend, heeft onze gemeente de uitvoering van de Wmo gemandateerd aan de
gemeente Rheden. Wij nemen de Wmo-verordening één op één over van de gemeente
Rheden, zodat er voor onze inwoners geen verschillen ontstaan ten opzichte van de
inwoners van de gemeente Rheden.
De nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019 treedt in
werking op de dag van publicatie in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot en met
1 februari 2019.
Bekendmaking
De bekendmaking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Rozendaal 2019 vindt plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer
2019- 82922 d.d. 9 april 2019, te raadplegen via www.overheid.nl .
De verordening wordt ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
Het raadsvoorstel en -besluit met de verordening liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren
ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de
betreffende stukken.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.
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De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal helpt u op weg
Heeft u moeite met boodschappen doen? Zoekt u hulp voor uw kind dat wordt gepest? Of wilt u
eens iets doen voor de buurt? De Sociale Vraagbaak van de gemeenten Rheden en Rozendaal
helpt u op weg.
De Sociale Vraagbaak legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Rheden en
Rozendaal geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in
de buurt.
Sinds dinsdag 2 april 2019 is de vernieuwde website www.socialevraagbaak.nl in de lucht.
De website is een initiatief van de gemeente Rheden, de gemeente Rozendaal en webspecialist
”Elkander”.
Naast algemene informatie staat de website vol met lokale informatie, speciaal voor inwoners van
onze gemeenten. Een groot aantal organisaties in om en de gemeenten Rozendaal en Rheden
stelde informatie beschikbaar. Deze is verwerkt in de website en wordt regelmatig bijgewerkt.
De vernieuwde Sociale Vraagbaak is eenvoudig te gebruiken op alle digitale apparaten.
U vindt er informatie door een zoekterm in te typen in de zoekbalk, of door op een van de tien
hoofdonderwerpen te klikken.
Of vind direct organisaties en hulpaanbod in de buurt, via de interactieve kaart!
Neem een van de komende dagen eens een kijkje op deze sociale kaart. Ik vind het als wethouder
Sociaal domein een aanwinst voor onze gemeente!
Anton Logemann

Stemmen voor verkiezingen Europees Parlement als niet-Nederlander
Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees Parlement. Als onderdaan van één
van de lidstaten van de Europese Unie en inwoner van de gemeente Rozendaal kunt u ervoor
kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse lede van het Europees Parlement.
U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen
lidstaat.
In het land van herkomst stemmen
Wilt u stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft? Dan moet u in uw land van
herkomst aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland
uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. Hoe u dat kunt regelen is per land verschillend.
Meer informatie over stemmen in het land van herkomst kunt u vinden op www.howtovote.eu.
In Nederland stemmen
Als EU-burger mag u in Rozendaal stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees
Parlement. Als u uw stem wilt uitbrengen op 23 mei 2019, dan moet u het registratieformulier
invullen en samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente opsturen. U
krijgt uw stempas begin mei 2019. Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019
door Bureau Verkiezingen van de gemeente Rozendaal zijn ontvangen.
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Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Rozendaal, peildatum
uiterlijk 9 april 2019;
• U bent EU-burger, maar u heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
• U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw
eigen lidstaat.
U kunt het registratieformulier invullen en samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
per e-mail opsturen naar gemeente@rozendaal.nl of dit persoonlijk inleveren bij de publieksbalie
van Burgerzaken op het gemeentehuis, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal. U krijgt uw stempas in
mei 2019.
Registratieformulieren kunt u in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
downloaden via onze website www.rozendaal.nl of persoonlijk bij ons op komen halen bij de
balie van burgerzaken op het gemeentehuis van Rozendaal.

Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019
De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er
bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de
stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. Op donderdag 23 mei a.s. zijn de
verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland.
Het Parlement heeft door de jaren heen en aan de hand van opeenvolgende wijzigingen in de
Europese verdragen aanzienlijke wetgevings- en begrotingsbevoegdheden gekregen, die het in
staat stellen om, samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in de Raad,
de richting van het Europese project te bepalen. Daarbij streeft het Parlement ernaar de
democratie en de mensenrechten te bevorderen - niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de
wereld. Voor meer informatie zie de website van het Europees Parlement:
http://www.europarl.europa.eu/portal/nl.

Wie mag stemmen?
Om te stemmen voor het Europees Parlement moet u:
• in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, of
• in bezit zijn van de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie en via een Y
32-verklaring hebben aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen
• 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezing
• wonen in de gemeente Rozendaal en daar op 9 april staan ingeschreven
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Hoe laat en waar kunt u stemmen (stembureau)?
Het stembureau is op deze dag van 7.30 tot 21.00 uur geopend.
Locatiegegevens zijn: Gemeentehuis Rozendaal, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal.
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Meenemen naar het stembureau
• Stempas(sen)
• Een geldig identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de stemming
(dus als er bij “geldig tot” 24 mei 2014 of een latere datum staat vermeld)
• Machtiging (als u voor iemand anders stemt)
Legitimatieplicht
Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Voor de verkiezing van het Europees Parlement
moet u zich kunnen identificeren met:
• een geldig paspoort van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een geldig identiteitskaart van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een geldig rijbewijs van één van de landen van de Europese Unie of de Europese
Economische Ruimte
• een document waarover een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 moet
beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie
Identiteitsbewijs verloren of gestolen?
Wanneer uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is, dan mogen de stembureauleden op het
stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van
vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto goed zichtbaar staan
(bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Stempas
Ontvangen van stempassen
U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement uiterlijk op
donderdag 9 mei 2019.
Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?
U vraagt een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement aan:
• schriftelijk aanvragen
Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het
volgende adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH
Velp
(uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen)
• mondeling aanvragen:
persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie
burgerzaken van Rozendaal
(uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)
Het formulier kunt u downloaden via onze website www.rozendaal.nl of persoonlijk op komen
halen bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis van Rozendaal.
Als u een nieuwe stempas heeft gekregen, kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.
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Machtigen van een andere kiezer (stemmen bij volmacht)
Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om
voor u te stemmen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:
via de stempas (onderhandse volmacht)
• de gemachtigde moet ook in de gemeente Rozendaal ingeschreven staan;
• vul de achterkant van uw stempas in;
• u en de gemachtigde ondertekenen beiden de stempas;
• geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee.
via een aanvraagformulier volmacht (volmachtbewijs)
• u en de gemachtigde moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen;
• u kunt het aanvraagformulier volmacht tot uiterlijk 20 mei 2019 schriftelijk indienen en
opsturen naar Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH
Velp;
• Of u kunt het aanvraagformulier persoonlijk afgeven bij de balie van de afdeling
burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur.
Neem dan uw geldig legitimatiebewijs mee;
• de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs en hoeft bij de stemming geen kopie van
legitimatiebewijs mee te nemen voor degene voor wie wordt gestemd.
Het formulier kunt u downloaden via onze website www.rozendaal.nl of persoonlijk op komen
halen bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis van Rozendaal.
Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)
Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw
stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:
• schriftelijk aanvragen
Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het
volgende adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH
Velp
(uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen)
• mondeling aanvragen:
persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie
burgerzaken van Rozendaal
(uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)
Het formulier kunt u downloaden via onze website www.rozendaal.nl of persoonlijk op komen
halen bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis van Rozendaal.

Verhuizing
Vertrek naar een andere gemeente?
Verhuist u na 9 april 2019 van Rozendaal naar een andere gemeente? Dan heeft u al een stempas
ontvangen van de gemeente Rozendaal. Daarmee kunt u niet stemmen in uw nieuwe
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woongemeente. Wilt u toch in uw nieuwe gemeente stemmen? Dien dan een verzoek voor een
kiezerspas bij de gemeente Rozendaal in.
Nieuwe inwoner van Rozendaal?
Als u na 9 april bent verhuisd naar Rozendaal, dien dan een verzoek voor een kiezerspas in bij uw
voorgaande woongemeente als u in Rozendaal wilt stemmen.
Het formulier kunt u downloaden via onze website www.rozendaal.nl of persoonlijk op komen
halen bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis van Rozendaal.
Meer informatie of contact
Afdeling Burgerzaken, e-mail gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer (026) 3843671.

Werkgroep Duurzaam Rozendaal
Een van de eerste huizen in onze gemeente ‘los van het gas’
Bewoners: Marcel en Hellen van Veggel
Adres: Kraijesteijnlaan 1
Soort woning: vrijstaand huis, ca. 2000 m3
Bouwjaar: 1998
Geen gasaansluiting
Resterend energieverbruik: 20.000 kWh/jaar
De Velpse ondernemer Marcel van Veggel zocht een mooie kavel om een nieuwe woning te
bouwen. Die vond hij in de net ontwikkelde Rozendaalse wijk Kapellenberg. Hij was de eerste
koper van een kavel en, na de nodige discussies met de welstandscommissie, ook de eerste
bouwer in de nieuwe wijk. Het is een ruime, comfortabele woning geworden in de
(voorgeschreven) bouwstijl van de Haagse School. Van Veggel koos van meet af aan voor een
‘all electric’ warmteoplossing: hij wilde niet met een CV-ketel bijdragen aan vervuiling van de
lucht. Een warmtepomp onttrekt energie aan het grondwater t.b.v. de lagetemperatuurverwarming van het huis. De vloerverwarming kan per vertrek geregeld worden d.m.v. draadloze
thermostaten. Het totale elektriciteitsverbruik is vrij hoog, ook vanwege de grootte van de woning
en het zwembad in de tuin. Wellicht komen er t.z.t. zonnepanelen als er een esthetische oplossing
gevonden kan worden.
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Marcel en Hellen hopen nog lang op hun mooie plek in Rozendaal te kunnen blijven wonen. Ze
genieten van de rust en de saamhorigheid met de buren.
Belangrijkste duurzaamheidsmaatregelen:
- isolatie woningschil (wanden van 22 cm dik gasbeton)
- warmtepomp op grondwater t.b.v. vloerverwarming (boring van 100 m diepte voor aanvoer- en
retourleidingen), voorraadvat in kelder van 2 m3. Meerkosten tijdens de bouw van warmtepomp
en boringen t.o.v. standaard CV-ketel: ca. fl 20.000.
- ventilatie: mechanische afzuiging, natuurlijke toevoer
- tapwater: warmtewisselaar op afgezogen ventilatielucht met elektrische naverwarming
- hemelwater niet naar het riool, maar infiltratie op eigen terrein, zoals in de gehele Kapellenberg.
Ervaringen en tips:
- laat je goed voorlichten over techniek en kosten
- jammer dat in de nieuwste wijk De Del nog een gasnet is aangelegd: gemiste kans.
Bent u ook een voorloper? We horen graag uw ervaringen! Namens de Werkgroep:
erik.kool@kpnmail.nl

Huishoudelijk afval
De overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Daarmee
gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar in 2014, naar 100 kilo in
2020.
In Rozendaal zitten we op dit moment op 170 kilo per inwoner restafval. Wat is restafval? Het
restafval wordt nu verzameld in de grijze minicontainer en wordt om de 14 dagen ingezameld.
Gezien het hoge aantal kilo’s restafval per persoon in Rozendaal gaan we er vanuit dat er
grondstoffen in de grijze minicontainer terecht komen die voor recycling in aanmerking komen.
Dit zijn ook grondstoffen waarvan iedereen wel weet dat het anders kan. Te denken valt aan
papier, plastic, blikjes, glas, batterijen, verfblikken, steen, elektrische apparatuur , etensresten,
textiel etc. Wij krijgen vragen over het inleveren van de cups ( aluminium ) van Nespresso. Dit
hoort thuis bij het restafval ( dus niet bij het plastic), maar beter is het om de cupjes bij één van
hun filialen in te leveren. Dit lijkt misschien wat overdreven, maar landelijk scheelt dat een grote
hoeveelheid kilo’s restafval.
Als iedereen de grondstoffen die onterecht bij het restafval worden weggegooid, niet in de grijze
container zou doen maar aan zou bieden voor recycling, dan gaat in Rozendaal het aantal kilo’s
huishoudelijk restafval al flink omlaag.
Voor alle bovenstaande grondstoffen is een nuttige markt. Daarbij zijn er ook grondstoffen
waarvoor de gemeente een vergoeding ontvangt. Voorbeelden daarvan zijn metalen, elektrische
apparatuur, accu’s, textiel en oud papier. Van droog papier wordt weer nieuw papier gemaakt en
de opbrengst van het oude papier gaat naar de kerk in Rozendaal. Van etensresten die
aangeboden worden in de groene minicontainer wordt biomassa geproduceerd.
Dit alles zorgt er vervolgens weer voor dat het tarief voor u als inwoner lager kan blijven. Als
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voorbeeld: 1000 kg huishoudelijk restafval verbranden kost de gemeente circa € 80,- , die aan u
als inwoner van Rozendaal wordt doorberekend.
Minder huishoudelijk afval produceren is de beste oplossing, maar het juist aanbieden van
restafval is ook heel belangrijk.
Wij vragen alle inwoners van Rozendaal om medewerking te verlenen aan het terugdringen van
het aantal kilo’s grondstoffen in ons restafval. Niet alleen voor de kosten, want uiteindelijk
betaalt u die zelf, maar zeker voor een beter milieu.

PAPIERCONTAINER OOK OP KONINGSDAG.
Zoals bekend staat er elke zaterdag op de Moestuin een container om uw oud papier in te leveren.
Tussen 09.30 en 11.30 uur kunt u daar terecht.
Zelfs op Koningsdag, zaterdag 27 april, staat de container daar.
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 26 april 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 24 april 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Beleef het onderwijs op de dorpsschool van Rozendaal.
De historie van het Rozendaalse onderwijs wordt op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei tot leven
gebracht met een tentoonstelling en workshops in de Torckschool.
Voor de tentoonstelling doet het organisatiecomité een beroep op inwoners die oud lesmateriaal
hebben of fotomateriaal van zichzelf of uw kinderen op de dorpsschool. We zijn op zoek naar
klassenfoto’s en foto’s van bijzondere activiteiten van de dorpsschool op de Steenhoek of de
Torckschool. U kunt dan denken aan de musical, het kamp, kerst en sinterklaasviering.
Heeft u materiaal dat u voor de tentoonstelling beschikbaar wil stellen dan kunt u contact
opnemen met: Fernand Schakenraad 026 3515988, Cathrien van de Ree 026 3616508.

Wandeling door De Steeg omstreeks 1900.
Op zondagmiddag 14 april om 13 uur is weer de jaarlijkse wandeling van de Oudheidkundige
Kring Rheden Rozendaal door De Steeg. We wandelen dit keer door het dorp aan de hand van het
boekje dat verschijnt bij de tentoonstelling in het Parkhuis: ‘Een wandeling door De Steeg rond
1900’.
We staan stil bij gebouwen die er nog zijn, maar ook bij gebouwen die verdwenen zijn.
Zo proberen we het dorp van rond 1900 weer tot leven te wekken. Daarna gaan we naar het
jubilerende Parkhuis om samen de tentoonstelling te bekijken.
U kunt daar ook een kopje thee of koffie drinken. Belangstellenden kunnen ook nog om 15 uur
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een lezing van Walter de Wit over het ‘De Steeg van toen’ volgen.
De wandeling duurt een uur en begint om 13 uur vanaf het parkeerterrein van Het Wapen van
Athlone. De gidsen zijn Harrie Kooijman en Jan van den Broek.
Voor leden van de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal is de rondleiding gratis; voor niet
leden € 3.

Parkvoorstelling bij kasteel Rosendael; “De Adeloedeladelaar”
Op dinsdag 30 april om 15.15 uur kunnen kinderen van 3 tot en met 8 jaar met hun ouders
genieten van de voorstelling “De Adeloedeladelaar”, vol muziek en fantasie op een bijzondere
plek; in het park van kasteel Rosendael.
De Rode Maan
De Rode Maan is een Muzikaal Verteltheater met voorstellingen rondom sprookjesachtige,
mythische en hedendaagse thema’s, speels van aard, lichthartig van kleur en gedragen door een
diepere ondertoon. De verhalen vinden hun wortels in de geschiedenis, maatschappelijke
kwesties, mythen, sagen en klassieke sproken en daarnaast in de fantasie en belevingswereld van
Hanna’floor de Roos, door wie de voorstellingen worden gemaakt en uitgevoerd.
Hanna’floor schrijft haar verhalen zelf en componeert haar eigen muziek. Ze heeft hier jarenlange
ervaring mee. Haar voorstellingen zijn steeds weer verrassend en vernieuwend. Een groot plezier
om naar te kijken en luisteren.
Het verhaal
Op het strand woont een meisje met haar tovervriendje in een strandhuisje. Ze maken van alles
mee samen. Dat kan ook niet anders want één van de twee kan toveren. Dan op een dag vindt het
meisje in het zand een doek met een vreemde vogel er op. Ze wil niets liever dan die vogel
vinden en in het echt zien. Dat wordt een heel avontuur.
Park Rosendael
Voor de voorstelling kunnen de kinderen met hun ouders het park ontdekken met de Beleef!
plattegrond. In het park kunnen kinderen hutten bouwen, met een schepnetje waterdiertjes
vangen, over het blotevoetenpad lopen en nog veel meer! Natuurlijk laat iedereen zich ook nog
even natspetteren bij de bekende Bedriegertjes. Op het gazon liggen leuke buitenspellen waar je
je mee kunt vermaken en bij de Theeschenkerij kan men heerlijk zitten voor een hapje en drankje.
Kasteel
Reserveer ter plaatse ook een plek voor de rondleiding in het kasteel. Rondleidingen starten
meerdere malen per dag tussen 11.30 en 16.00 uur. Het kasteel is bekend om zijn donjon en zijn
volledig ingerichte interieurs. De ronde toren is de grootste in zijn soort die in Nederland
bewaard is gebleven.
Datum: dinsdag 30 april 2019
Aanvang voorstelling: 15.15 uur (duur 50 minuten).
Entree voorstelling, inclusief park: € 8,50 voor volwassenen en kinderen.
Rondleiding kasteel: € 9,50 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen.
Museumkaart en GLK pas gratis toegang.
Informatie: rosendael@glk.nl.
Reserveren noodzakelijk: via het online reserveringsformulier op de website
www.glk.nl/evenementen.
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Paaseieren speuren bij kasteel Rosendael
Op zondag 21 april en maandag 22 april, eerste en tweede Paasdag, kunnen kinderen weer
paaseieren speuren in park Rosendael bij kasteel Rosendael.
In het park zijn veel gekleurde eieren verstopt. Voor 1 euro krijgen kinderen een speurtocht mee
waar je het hele park wordt doorgeleid. Durf jij over de kettingbrug of over het blotevoetenpad?
In park Rosendael is zoveel te zien en te doen, voor volwassenen en kinderen!
Datum en tijd: zondag 21 april en maandag 22 april tussen 11.00 – 17.00 uur.
Entree park: € 5,00 volwassenen en kinderen 4 t/m 18 jaar € 3,00.
Entree combi kasteel en park: € 9,50 volwassenen, kinderen tot 18 jaar € 5,25. Museumkaart en
GLK pas gratis. Speurtocht: € 1,00. Adres: Kasteel en park Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA
Rozendaal. Informatie: rosendael@glk.nl. Website: www.glk.nl/rosendael

Nieuw in kasteel Rosendael: Kamerscherm komt tot leven
Vriendschap kent geen grenzen. Aan het eind van de 17de eeuw zijn de kasteelbewoners van
Rosendael nauw bevriend met de koning en koningin van Engeland. De band is zo hecht, dat ze
worden uitgenodigd om te verblijven in de Londense paleizen. Overladen met geschenken keren
zij na enkele weken weer terug naar huis. Eén van de geschenken is een groot, geborduurd
kamerscherm. Op kasteel Rosendael herleeft het verhaal van dit bijzondere kamerscherm.
Aan de hand van een object dat tot de oorspronkelijke kasteelinventaris hoorde, is een
filmpresentatie gemaakt. Daarin komen het verhaal van het kamerscherm en historische
personages tot leven. Te zien tijdens de openstelling van het kasteel van dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.glk.nl/rosendael.
Kamerscherm
Tot het begin van de 20ste eeuw werd op Rosendael het kamerscherm bewaard dat tot de
geschenken behoort die Jan en Janne Margriete van Arnhem kregen van stadhouder-koning
Willem en koningin Mary II Stuart. Volgens de overlevering is het geborduurd door de hofdames
van koningin Mary.
Een Rosendael-nazaat gaf het kamerscherm in bruikleen aan Paleis Het Loo, waar het sinds 1984
in de slaapkamer van koningin Mary staat. In het depot is het opnieuw gefotografeerd voor een
eigentijdse presentatie in kasteel Rosendael.

Historische dagwandeling rond Rosendael
Dit is een tocht voor wandelaars met een lange adem. De boswachter van Geldersch Landschap
& Kasteelen neemt deelnemers op woensdag 24 april mee tijdens een dagtocht door de bossen
van Rosendael. Het wordt een wandeling met aandacht voor de geschiedenis van het vroegere
landgoed Rosendael (buiten het kasteelterrein). Tijdens deze wandeling maakt men kennis met
wat vroeger behoorde tot de uitgestrekte bossen in eigendom van de kasteelheer van Rosendael.
Wie wist dat dit terrein ca. 10.000 ha bestreek? De route voert langs diverse markante punten in
het terrein zoals de Beekhuizense Beek, oude gebouwen, mooie vergezichten, de heide en de
idyllisch gelegen begraafplaats. De boswachter kan bovendien alles vertellen over het nut en het
belang van de bossen. Deelnemers dienen zelf een lunch en drinken voor onderweg mee te
nemen. Deze wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Start: 10.00 uur op de parkeerplaats van kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA Rozendaal. De
parkeerplaats ligt buiten de poort aan de Beekhuizenseweg. Duur: 5 à 6 uur. Afstand: ca. 15 km.
Deelname: 5,00 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een
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geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen).
Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.nl/activiteiten of Peter Palstring, tel. 06-47966663.

Een ongewone wandeling over buitengewoon erfgoed.
Op zondag 19 mei leidt funerair docent Ad de la Mar u rond over de begraafplaats van
Rozendaal. U hoort verhalen over de bewoners van het kasteel en over rijke en arme inwoners
van het dorp. U ontmoet een musicus, een architect en een paar schrijvers. U hoort over symbolen
en identiteit, over vormen en bouwstijlen.
Vertrek 14.30 uur bij de ingang van de begraafplaats Prijs €4 p.p.
http://addelamar.bntours.nl

Pianorecital in de Serre van Rozendaal op 17 april: van Bach tot Brahms
Onder de titel “Een muzikale reis door Duitsland en Oostenrijk in de 18’ en 19’ eeuw” zal
Henrietta Currie op woensdag 17 april klassieke stukken op de piano ten gehore brengen.
Prachtige muziek van Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelsohn, Chopin,
Schumann en Brahms. Bij ieder stuk zal Henrietta een korte anekdote of uitleg geven.
Henrietta Currie studeerde aan het Rotterdams Conservatorium piano en blokfluit. Na het behalen
van beide diploma`s ging zij op 21-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten van Amerika, waar zij
een jaar studeerde aan het Peabody Conservatory in Baltimore. Daarna gaf zij les in Engeland en
Ierland. Terug in Nederland legde zij zich toe op kamermuziek en het begeleiden van solisten en
koren.
Zoals elke woensdag bent u welkom tussen 10.00 en 12.30 uur in de Serre, Kerklaan 15. Het
concert op 17 april begint om 10.30 uur en er is een korte pauze. Toegang vrij.

Jubileumtentoonstellingen Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal start in
De Steeg
‘ONDERWEG; langs wegen en paden in Ambt en Heerlijkheid
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal viert in 2019 het 65-jarig jubileum met een achttal
tentoonstellingen in de acht dorpen van het werkgebied van de Kring. De start van deze reeks zal
in het weekend van 12, 13 en 14 april plaatsvinden in het Parkhuis, Parkweg 5 te De Steeg met
een opening op vrijdagavond 12 april. Aanvang 19.30 uur.
Voor De Steeg valt deze opening samen met de viering van het 25-jarig jubileum van de
Stichting Het Parkhuis. Reden voor beide organisaties om gezamenlijk vorm en inhoud te geven
aan hun jubileum en zijn verheugd dat de burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert,
bereid is gevonden de officiële opening van de tentoonstelling te verrichten. De tentoonstelling
met als thema “Een wandeling door De Steeg rond 1900” is naast de vrijdagavond ook te
bezichtigen op zaterdagmiddag 13 april en zondagmiddag 14 april van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Tevens is er zondagmiddag vanaf 13.00 uur een dorpswandeling en om 15.00 uur een lezing van
Walter de Wit met als titel “De Steeg van toen”.
Het gehele jaarprogramma heeft als thema gekregen ‘ONDERWEG; langs wegen en paden in
Ambt en Heerlijkheid” Het woord ‘Ambt’ verwijst naar de oude naam van de gemeente Rheden,
het Schoutambt Rheden, en het woord ‘Heerlijkheid’ verwijst naar de oude naam van de
gemeente Rozendaal, de ‘Heerlijkheid Rozendaal’. De weekenden starten bijna allemaal
vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur en gaan door op zaterdagmiddag en zondagmiddag
van 13.30 uur tot 16.30 uur.
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Hieronder volgt een kort overzicht van de data en de plaats van de acht cultuur-historische
weekenden in de dorpen van de Kring.
1
De Steeg
Data 12-13-14 april
Locatie
Het Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg
2
Rozendaal Data 10-11-12 mei
Locatie
Torckschool (en directe omgeving)
3
Ellecom
Data 14-15-16 juni. Start 14 juni 16.00 uur met een lezing
Locatie
Fletcher Hotel Landgoed Avegoor, Zutphensestraatweg 2
4
Dieren
Data 12-13-14 juli
Locatie
Volgt
5
Velp
Data 16-17-18 augustus
Locatie
Kapel Nieuw-Schoonoord, Nieuw-Schoonoord 1
6
Spankeren Data 14-15 september
Locatie
Dorpskerk, Kerkweg 2
7
Rheden
Data 11-12-13 oktober
Locatie
Dorpshuis Rheden ‘Willem de Zwijger’, Meester B. van
Leeuwenplein 3.
8
Laag-Soeren en tevens de slotmanifestatie van de Kring
Data 15-16-17 november
Locatie
’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25A
Van al deze tentoonstellingen volgen nadere berichten over het programma van de dorpen.

Koningsdag 2019
Nog een paar weken te gaan en het is Koningsdag.
De voorbereidingen zijn in volle gang en het Oranjeboekje is klaar.
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij gekozen voor een andere aanpak ten aanzien van
het oranjeboekje.
Wij hebben onze sponsoren bereid gevonden om een hogere bijdrage te betalen voor de
advertenties. Hierdoor kunnen wij het boekje nu gratis bij alle inwoners van Rozendaal bezorgen.
Alvast hartelijk dank hiervoor aan alle sponsoren.
Mocht u toch een financiële bijdrage willen doen, kunt u dit overmaken op ons
rekening nr. IBAN NL59 RABO 0303962461 t.n.v. Oranjevereniging Rozendaal
Wij nodigen u van harte uit voor de viering van Koningsdag op het feestterrein bij;
Kasteel Rosendael
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit;
13.30 uur

Officiële opening Koningsdag door de Burgemeester Ester Weststeijn en
de voorzitter van de Oranjevereniging Marijke Gerritsen.

13.45 uur

De heer Evert Jan Barten zal vervolgens het Wilhelmus zingen onder de
muzikale begeleiding van de Rosendaalsche Kapel.

13.00 -16.00 uur

Kinderen kunnen hun oude speelgoed en andere spulletjes te koop
aanbieden op een kleedje naast de kasteelvijver.
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14.00 -17.30 uur

Voor de jongere kinderen hebben we een heuse zweefmolen. Of misschien
willen ze liever springen op het kussen.
Een mega 4 op een rij, wie heeft ze het eerst op een rijtje? Voor de voetballiefhebbers is er levend tafelvoetbal en een voetbal dartspel…weer eens
wat anders.

14.00 - 16.00 uur

Voor de jeugd vanaf ongeveer 8 jaar hebben we dit jaar een lasergamespel! Eerst oefenen in de tent daarna voor het echie in het veld. Daag elkaar
uit.

14.00 - 17.00 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
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Oudhollandse gazon spelen kunnen gespeeld worden. Als beloning een
sticker en bij volle kaart een verrassing!
De Jazzsectie van de Rosendaalsche kapel start met het spelen van hun
repertoire.
DJ’s Abel en Friso zullen dit jaar voor gezellige en swingende muziek
zorgen.
Er is een Paardentram die ritjes verzorgd van ‘halte’ Rozendaal naar
‘halte’ Velp en weer retour.
Voor de inwendige mens wordt uiteraard gezorgd! Bier, wijn, fris,
koffie en snoep zijn verkrijgbaar bij de consumptie- of dranktent op het
feestterrein.
Voor een broodje Saté, hamburger, etc. moet u bij de tent van Gildeslager J. Van Egmond zijn.
Restaurant The Hunting Lodge verzorgt huisgemaakte frietjes met
truffelmayonaise.
Maarten Liet staat op het terrein met een verfrissend ijsje.
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