Rozendaal, 24 januari 2020
Uitgave 2020-02
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Expo geeft antwoord op vragen over duurzaamheid
Vanaf volgende week vrijdag beschikt Rozendaal over een pop-up expo in de Torckschool. Dat is
een tijdelijke expositie over hoe je als inwoner je huis kunt verduurzamen. Denk daarbij aan
zonnepanelen en isolatie van glas, dak, muren en vloeren.
Van veel inwoners begrijpen wij dat zij graag hun huis zouden willen verduurzamen, maar dat zij
soms niet weten hoe en waar te beginnen. Om die reden heeft de werkgroep duurzaamheid samen
met ons als gemeente de expositie ingericht. De tijdelijke tentoonstelling geeft antwoorden op
vragen als:
- wat is een slimme aanpak bij de verduurzaming van mijn huis?
- welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen komen daarbij om de hoek kijken?
- welke subsidiemogelijkheden zijn er?
Maar ook:
- hoe kan ik als bewoner inspelen op de klimaatverandering?
- Hoe is de biodiversiteit in mijn tuin te vergroten?
Kortom, een informatieve expo met actuele onderwerpen!
De expositie is vanaf 31 januari te bekijken. Inloopmomenten zijn (onder voorbehoud):
Woensdag 14.00 – 16.00 uur,
Vrijdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur,
Zaterdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.
Leden van de werkgroep duurzaamheid, maar ook onze Rozendaalse energiecoach Bart Poel,
zullen elkaar afwisselen en vragen van bezoekers beantwoorden.
Winst uit je woning
Op 6 februari organiseren we een informatiebijeenkomst over collectieve inkoopactie Winst uit je
Woning. Dit is een gezamenlijke inkoopactie van de gemeente Rozendaal samen met het
regionaal Energieloket Midden Gelderland (ELMG) en ‘Winst uit je woning’. De inkoopactie
wordt op touw gezet om inwoners te helpen de juiste materialen voor verduurzaming in te kopen.
De actie geldt voor inkoop van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas. Er
wordt alleen samengewerkt met leveranciers die voldoen aan strenge voorwaarden. Hierdoor zijn
kwaliteit, service en garantie gegarandeerd.
Deze informatiebijeenkomst is niet voor alle huiseigenaren relevant (niet voor eigenaren van
monumenten en recent gebouwde woningen). Voor alle andere huiseigenaren wordt op 6 februari
een informatiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst is in de aula van Het Rhedens,
Kleiberglaan 1 en start om 19.00 uur.
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Monumenten
Voor eigenaren van monumenten (rijks- en gemeentelijke monumenten en andere historische
panden) organiseren we een aparte bijeenkomst over de verduurzaming van deze panden. Deze
bijeenkomst is op 5 maart van 19 tot 21 uur. De eigenaren van deze panden kunnen binnenkort
een uitnodiging tegemoet zien.
Energiecoach
Als u een energieadvies hebt laten uitvoeren en u hebt vragen over de vervolgstappen, dan kunt u
te rade gaan bij onze energiecoach, Bart Poel. Hij kijkt over uw schouder mee. U kunt met Bart
Poel in de Torckschool afspreken door een mailtje te sturen naar energiecoach@rozendaal.nl.
Ook met andere vragen over de verduurzaming van uw woning kunt u bij hem terecht. Voor een
energieadvies aan huis kunt u terecht bij een zogenoemde EPA-maatwerkladviseur.
Veel energie!
Dit alles maakt duidelijk dat er in Rozendaal veel energie zit! Als college van burgemeester en
wethouders zijn we blij met de inzet van alle betrokkenen. Het maakt duidelijk dat we als klein
dorp groot kunnen zijn!
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.
Nieuwbouw De Del

Betreft aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning
op de kavelstroken 53-56 gelegen aan de Flugi van
Aspermontlaan in de nieuwbouwwijk de Del.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de ingediende sloopmelding, voor
het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden in de woning Hertog van Gelrestraat 25,
6891 AZ 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
Er zijn geen vergunningen verleend.
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APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen
• Het Hoofd Openbare Werken van de gemeente Rozendaal voor het onmiddellijk kappen
van 8 bomen op openbare grond, respectievelijk aan de Kraijesteijnlaan (3 beuken), De
Del (twee beuken), De Schelmseweg (één beuk) en de Schelfhoutlaan (twee berken):
verzenddatum 10 januari 2020.
• Bouwbedrijf Leeuwis voor het plaatsen van een container op de openbare parkeerplaats
(parkeervak) aan de Moestuin, naast de kerk van Rozendaal, in de periode van14 januari
2020 en 16 februari 2020
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 van deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan
binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk tot en met 21 februari 2020
(kapvergunning beuken en berken), 25 februari 2020 (Container Moestuin) 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
• Trots Events voor de jaarlijkse Trotsmarken op het voorplein van kasteel Rosendaal op 15
maart, 17 mei, 21 juni, 20 september, 15 november en 12/13 december 2020.
• De bewoner van Kapellenberglaan 29 voor het kappen van een spar en een acacia in de
achtertuin.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Ondergrondse glascontainer hoek Kerklaan / De Moestuin en ontwerp
aanwijsbesluit
Om het u als inwoner zo gemakkelijk mogelijk te maken uw glas in te leveren, hebben wij
onderzocht wat de juiste locatie is voor een glascontainer in Rozendaal. Parallel hieraan hebben
wij het voornemen om van een bovengrondse container over te gaan naar een ondergrondse
container.
De huidige locatie – De Genestetlaan < Rosendaalselaan – heeft geen relatie met de inzameling
van een andere soort afvalstroom. Daarbij is de huidige glascontainer een bovengronds model.
De nieuwe locatie – Kerklaan < De Moestuin – heeft een relatie met de inzameling van oud
papier op de zaterdag en ligt voor velen in de rijroute richting gemeentewerf.
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Ter inzage
Aanwijsbesluit
Het ontwerp-aanwijsbesluit voor de ondergrondse glascontainer aan de Kerklaan hoek De
Moestuin en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 januari 2020 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis in Rozendaal. U kunt de stukken iedere werkdag tussen 8.30 uur en
12.30 uur inzien.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH
Velp. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
telefoonnummer 026-384 36 66.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 27 december 2019 te Arnhem: mevrouw T.M. de Boer-van Zeumeren.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
Geboorte:
Geboren op 15 december 2019 te Arnhem: Olivier Welten, zoon van de heer Welten en mevrouw
Hoogstraaten.
Geboren op 26 december 2019 te Arnhem: Aurora A. Boogaard, dochter van de heer Boogaard
en mevrouw Torres Garnica.
Geboren op 31 december 2019 te Arnhem: Sven W. Holzapfel, zoon van de heer Holzapfel en
mevrouw Berndsen.
De gemeente Rozendaal feliciteert de ouders van harte met de geboorte van deze nieuwe
Rozendalers.

Overlast van houtstook
Ongeveer een op de drie Nederlanders heeft wel eens last van de open haard, houtkachel,
barbecue of vuurkorf van de buren. Sommige mensen vinden de geur gewoon onprettig, anderen
hebben gevoelige luchtwegen of moeten hun ramen en roosters zelfs dichthouden om de rook
buiten te houden. Vooral mensen met COPD, astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen kunnen
veel last hebben van rook en ( onzichtbare) verbrandingsgassen.
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Met simpele maatregelen om minder schadelijk te stoken kun je zorgen dat de buren minder last
hebben. Uit onderzoek blijkt dat de meeste houtstokers wel maatregelen willen nemen om
overlast te beperken.
Verkeerd stoken geeft extra overlast.
Heb je zelf een open haard of houtkachel? Lees dan de tips waarmee je overlast kunt beperken.
1) Laat de open haard of kachel wat vaker uit en stook niet meer dan vier uur op een dag;
2) Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer;
3) Stook alleen droog hout;
4) Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd;
5) Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen;
6) Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open;
7 Houd de ventilatieroosters in huis tijdens het stoken open;
8) Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt
minder rook uit de schoorsteen.
Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt af van het soort kachel, het hout dat je
gebruikt en de manier waarop je stookt. Met de bovenstaande stooktips kun je de uitstoot van
schadelijke stoffen in elk geval verminderen.
Bij het verbranden van hout komt CO2 vrij. Dat is een broeikasgas dat zorgt voor
klimaatverandering. Houtkachels en open haarden gaan onzuinig met hout om: een groot deel van
de warmte vliegt zo de schoorsteen uit( bij de open haard gaat 90 procent van de warmte
verloren, bij de houtkachel 20 tot 40 procent). Dat is niet duurzaam.
Kachel of open haard aan, of niet? Check de Stookwijzer: die laat zien hoe het op dit moment
gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw buurt. www.stookwijzer.nu

Bekendmaking Verordening adviesraad cliënten- en inwonerparticipatie van de gemeenten
Rheden en Rozendaal
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 10 december 2019 een nieuwe
Verordening adviesraad cliënten- en inwonerparticipatie vastgesteld, onder gelijktijdige
intrekking van de voorafgaande “Verordening Adviesraad Sociaal domein gemeenten Rheden en
Rozendaal 2017”.
Toelichting
De verordening is op de volgende drie punten aangepast:
1. De naam
De naam van de verordening is gewijzigd van “Adviesraad Sociaal domein” in “Adviesraad
cliënten- en inwonerparticipatie”. Deze naamsverandering vloeit voort uit de hierna volgende
aanpassing.
2. De relatie tussen de adviesraad en haar achterban/netwerk
Onder artikel 3 is een nieuw lid 3.5 toegevoegd, met als strekking dat het tot de taak van de
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adviesraad behoort om aansluiting te houden met de doelgroep en belangen- en
cliëntenorganisaties. Met het oog hierop dient de nieuwe adviesraad in elk geval een
themapgroep “Inwonersparticipatie” in te stellen. Deze themagroep adviseert de adviesraad
en de gemeenten over het proces om inwoners te betrekken en kan ook als aanjager
functioneren om inwonersbetrokkenheid te agenderen, te stimuleren en mogelijk te maken.
3. Ambtelijke ondersteuning
De derde aanpassing betreft de aanwijzing van een ambtelijk secretaris die zorg draagt voor
adequate ondersteuning van de adviesraad.
Verder is er sprake van een aantal technische aanpassingen.
De Verordening adviesraad cliënten- en inwonerparticipatie treedt in werking de dag na
publicatie in het elektronisch gemeenteblad.
Bekendmaking
De bekendmaking van de Verordening adviesraad cliënten- en inwonerparticipatie gemeenten
Rheden en Rozendaal heeft plaatsgevonden in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer
2019- 310144 d.d. 19 december 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.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen
Vanaf 16 december 2019 kunnen aanstaande moeders vanaf dat ze 22 weken zwanger zijn een
gratis vaccinatie krijgen tegen kinkhoest. De vaccinatie wordt vanaf dan opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma. Hierdoor zijn baby's meteen vanaf de geboorte beschermd tegen
kinkhoest. In de meeste gevallen kan je kindje zelf daarna een prik minder krijgen uit het
rijksvaccinatieprogramma.
De komende periode verwacht GGD Gelderland-Midden een extra grote groep zwangeren tussen
de 22 en 40 weken te vaccineren. Daarom zijn er in december en januari op verschillende plekken
in de regio groepsvaccinatie sessies georganiseerd. Je moet je hier wel voor aanmelden. Dat kan
van ma t/m vr van 8.00-12.30 uur op tel. nr. 088-3556767.
De data en tijden zijn te vinden op www.vggm.nl/kinkhoest.
Op 27 januari is er van 15.30-17.30 uur een groepsvaccinatie in de Hangmat in Rheden.
Vanaf 1 februari kun je voor de vaccinatie een afspraak maken op een consultatiebureau bij jou in
de buurt.
Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie
maakt een gifstof aan. Hierdoor ontstaan hoestbuien die wel maanden kunnen doorgaan. Baby’s
kunnen het erg benauwd krijgen en in ademnood komen. Voor jonge baby’s kan kinkhoest
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gevaarlijk zijn. Zij kunnen longontsteking of hersenschade krijgen en er zelfs aan overlijden. Elk
jaar worden er zo’n 170 baby’s met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Voor meer
informatie kijk op www.22wekenprik.nl

Gemeentepagina Openbare orde en veiligheid
Van het Nationale Netwerk Brandpreventieweken namen wij onderstaand bericht over:
“Stop CO-vergiftiging!
Met 44 CO-slachtoffers in de afgelopen twee maanden wordt het belang van de Campagne ‘Stop
CO-vergiftiging’ meer dan eens duidelijk. Uit de meest recente onderzoeken blijkt dat er nog veel
onwetendheid is over koolmonoxide. De boodschap ‘Ventileer – Controleer – Alarmeer’ en
‘Plaats een CO-melder, alleen die kan je tijdig waarschuwen voor het giftige CO’ zal daarom de
komende maanden weer breed worden uitgedragen. Op 3 februari zal de campagne van start gaan
met een persbericht”.
Daarop vooruitlopend wilden win alvast de navolgende tips van het Netwerk met u delen:
1. Ventileer: Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster open;
2. Controleer: Laat uw verwarmingstoestel, zoals CV-ketel of kachel, minimaal 1 keer per
jaar door een gecertificeerd vakman controleren.
3. Alarmeer: Plaats een koolmonoxidemelder, in ieder geval in de ruimte van het
verwarmingstoestel.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de site van het Netwerk:
www.brandpreventieweek.nl
Fietsverlichtingsactie politie en Dorpsschool
Afgelopen najaar hebben wij, met het oog op de donkere dagen, in dit blad iedereen op het hart
gedrukt om zorg te dragen voor een goede fietsverlichting.
Fietsers in het verkeer zijn zeker in deze donkere dagen kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat
uw fietsverlichting en zeker die van uw kinderen in orde is. Meer nog dan volwassenen zijn
kinderen vaak slecht zichtbaar voor automobilisten. Met medewerking van de school heeft de
politie in dit kader op 21 januari een fietsverlichtingsactie bij de Dorpsschool gehouden, waarbij
namens de gemeente wethouder Logemann aanwezig was. Hoewel het merendeel van de
gecontroleerde fietsen in orde was, bleken tijdens de controle ongeveer 20 fietsen geen licht te
hebben en 5 fietsen onvoldoende licht. In één geval bleek dat het licht niet aangezet was.
In navolging van deze actie willen wij een ieder adviseren om uw fietsverlichting en zeker die
van uw kinderen regelmatig te controleren en indien nodig te (laten) repareren.
Naar verwachting zal er komend najaar opnieuw een controle plaatsvinden.
Gevonden voorwerpen
Bij het gemeentehuis is een losse kentekenplaat als “gevonden voorwerp” aangegeven. Als u de
eigenaar van deze kentekenplaat bent, kunt u deze op openingstijden afhalen bij de balie van het
gemeentehuis (026-3843666).
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Collectieve inkoop zonnepanelen
Graag bieden wij onze (aspirant)leden de mogelijkheid om deel te nemen aan een (eenmalige)
collectieve inkoopactie van zonnepanelen.
Onze leverancier heeft te kennen gegeven de korting die geboden wordt bij een grote bestelling
één op één door te willen geven aan onze leden.
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat al deze panelen in één keer worden besteld en dat het om
een grotere order gaat.
Zoals het een coöperatie betaamt, maken we van de mogelijkheden gebruik om in schaalgrootte
te werken. We streven ernaar om bij deze bestelling de 100 panelen te evenaren, waardoor de
toch al scherpe prijzen nóg voordeliger kunnen worden.
Daarom hebben we het volgende georganiseerd:
➢ Iedereen die zich vóór 1 februari 2020 voor deze actie aanmeldt kan deelnemen.
➢ In de maand februari wordt u bezocht voor een beoordeling van uw dak en inventarisatie
van de mogelijkheden. Er wordt een offerte uitgebracht op basis van een “maximale
prijs”.
➢ Iedereen die voor 1 maart 2020 de offerte accepteert neemt deel aan de collectieve inkoop.
Afhankelijk van het aantal panelen dat besteld kan worden, wordt de korting bepaald.
➢ De installatie van de panelen zal dan in maart en april plaatsvinden, zodat u bij aanvang
van het “zonseizoen” al van uw zonnepanelen kan profiteren.
Het is daarbij van belang om het volgende te weten:
• U betaalt nooit meer dan het geoffreerde bedrag.
• Hoe meer panelen kunnen worden ingekocht, hoe groter de korting wordt.
• De korting wordt pas bekend als duidelijk is hoeveel offertes zijn geaccepteerd en hoeveel
panelen daadwerkelijk kunnen worden besteld.
• Op deze investering is de gemeentelijke subsidie van toepassing. Deze dient u zelf bij de
gemeente aan te vragen.
• Ook als u zonnepanelen wilt huren, is het voor leden van de ZonneRoos mogelijk om aan
deze actie mee te doen.
• De offertes zijn vrijblijvend; u verbindt zich pas zodra u met inhoud van de offerte heeft
ingestemd.
• Offertes die eerder door onze leverancier werden uitgebracht om dit voorjaar uit te voeren
doen mee met de inkoopkorting, mits het dezelfde panelen betreft.
• Als u in het verleden te kennen heeft gegeven interesse te hebben in zonnepanelen bent u
deze week door ons geïnformeerd. Als dit niet is gebeurd, verzoeken wij u zich nogmaals
te melden.
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Voor verdere vragen over deze actie of voor aanmelding voor een calculatie verzoeken wij u een
email te sturen naar: zonneroosrozendaal@gmail.com.
Over de ZonneRoos:
De ZonneRoos is de energiecoöperatie van Rozendaal met de doelstelling om de opwek van
duurzame energie voor en door Rozendalers mogelijk te maken. De coöperatie heeft geen
winstoogmerk en wordt bestuurd door vrijwilligers. Lidmaatschap kost € 25,00 per huishouden
per jaar en biedt de gelegenheid om gebruik te maken van de verschillende privileges die de
coöperatie aan haar leden zal gaan bieden. Het inkopen van zonnepanelen in schaalgrootte is één
van de eerste activiteiten van de coöperatie, maar er zullen meer volgen. Zij die zich hiervoor
aanmelden worden hierover persoonlijk en uitvoerig geïnformeerd.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of lidmaatschap via
zonneroosrozendaal@gmail.com.

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 7 februari 2020. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 5 februari 2020 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Collectanten voor Amnesty gezocht
Hoewel Amnesty International al weer vijftig jaar geleden werd opgericht, is de noodzaak van
haar bestaan nog niet afgenomen. Mensenrechtenschendingen komen dagelijks en overal ter
wereld voor. Omdat Amnesty geen geld van overheden aanneemt zodat ze zich onafhankelijk van
die overheden kan blijven opstellen en hen kritisch kan bevragen, is de jaarlijkse collecte een van
de grote en onontbeerlijke inkomstensbronnen om haar goede werk te blijven doen. De komende
collecte valt van 9-14 maart 2020 en voor Rozendaal en Velp zoekt de werkgroep Amnesty
International nog collectanten. Hoe meer straten in Velp en Rozendaal we kunnen bestrijken, hoe
meer de moeilijke omstandigheden van mensen elders in de wereld aangekaart kunnen worden en
op het netvlies van iedereen komen. Als collectecoördinator van de werkgroep Amnesty
International vraag ik u graag of u wat tijd als collectant bij u in de straat of elders in
Velp/Rozendaal, kunt besteden. Wij zijn blij met elk uurtje dat u erin stopt, en de totale
tijdsinvestering is geheel aan u. Hebt u tijd, wilt u wel of wilt u eerst informatie, bel me dan
gerust!
Hartelijk dank, Yvonne Brink, collectecoördinator Amnesty International Velp/Rozendaal, 0620804922
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Particulier initiatief aanpakken diabetes type 2
Het Diabetes Duo (DD), Gerard Cloosterman (Duiven) en Klaas Dijkstra (Rozendaal), kregen
van hun huisarts te horen dat zij diabetes type2 onder de leden hebben. Beiden slikten daarna de
pillen die werden voorgeschreven. Nieuwe ervaringen van Gerard en Klaas hebben geleid tot een
andere invalshoek om diabetes te bestrijden. De arts en praktijkondersteuner blijven
onvoorwaardelijk bij het proces betrokken. Resultaat: de dd.diabetes.groep is van start en er is al
een website met alle informatie: https://dddiabetesgroep.jouwweb.nl/
Acht deelnemers vormen steeds een groep. Zij praten en eten elke 3e dinsdag van de maand.
Motiveren elkaar en delen kennis en ervaring. Niet meer en niet minder. Gerard en Klaas
begeleiden de groepen met hun persoonlijke kennis.
Per bijeenkomst (contant of per pin) €35,-- inclusief driegangenmenu, koffie/thee/water. Er is
geen lidmaatschap of abonnement. Boeking steeds per bijeenkomst, die worden gehouden bij
Kookstudio Velperbroeck, Markweg 11 Velp gld.
Reserveer via de website of bel, ook voor meer informatie, Klaas Dijkstra 06 53 25 56 38.

Dijkwerkers: sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst
Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar
geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht Waterschap Rijn en IJssel, samen met nog zes
waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de dreiging van toen, de ingrijpende
veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit
‘af’. We moeten blijven werken aan de dijken van de toekomst, omdat het klimaat verandert.
Tussen 25 januari en 4 februari vertellen we met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de
toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met
videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste
ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen
we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen
beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.
Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke
dijken voldoen aan de nieuwste normen. Samen zorgen we voor sterke dijken.
U vindt het totale programma van de hoogwatercampagne:
www.weetvanwater.nl/hohohoogwater.
Het waterschap geeft speciale klimaatlessen met als thema hoogwater voor de groepen 7 en 8 van
het basisonderwijs. Ook geven medewerkers van het waterschap, ervaringsdeskundigen en
waterexperts lezingen over waterveiligheid. Hierbij wordt verteld over het hoogwater van 1995,
de maatregelen tot nu toe én vooruitgekeken naar de toekomst. De avonden beginnen om 20.00
uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De data zijn als volgt:
Dinsdagavond 28 januari in ’t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem. Sprekers: Prof.
Dr Frans Klijn, specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft, en
Martin Nieuwenhuis, coördinator calamiteitenzorg bij het waterschap.
Dinsdagavond 28 januari in Huis Aerdt, Molenhoek 2 in Herwen. Dit is het oude
kantoor van het voormalig polderdistrict, waar ook de mogelijkheid voor een korte
rondleiding is. Sprekers: Frank Wissink, heemraad bij het waterschap en Jan Polman,
dijkbewaker in 1995 en nu beleidsadviseur bij het waterschap.
Woensdagavond 29 januari in het Nederlands Watermuseum, Zypendaalseweg 26-28
in Arnhem. Sprekers: Hendrik Havinga, strategisch expert rivierbeheer & binnenvaart en
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civiel ingenieur van de TU Delft, en Ysbrand Graafsma, beleidsadviseur van het
waterschap. Laat even weten of u erbij bent via reserveringen@watermuseum.nl.
Woensdagavond 29 januari in Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 in Zutphen.
Sprekers: Maarten Ebben, manager Waterkeringen & Vaarwegen bij het waterschap en
Wim Willink, dijkbewaker in 1995 en nu adviseur bij het waterschap.

Workshop over het omgaan met veranderingen in het leven
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met verandering in het leven. We veranderen van
opleiding, baan en woonplaats. Mensen komen en gaan. Sommige veranderingen verwelkomen
we met open armen. Andere veranderingen komen onverwacht en kunnen ertoe leiden dat we uit
het lood geslagen zijn. Hierbij kunt u denken aan het verlies van een dierbare, plotseling ontslag
of gezondheidsklachten. Hoe gaat u nu het beste met dergelijke verlieservaringen om?
Op woensdag 5 februari organiseert Indigo bij de Serre te Rozendaal een workshop over omgaan
met veranderingen en verlies. We gaan in gesprek over thema’s als rouw, accepteren en loslaten,
dankbaarheid beoefenen, uw verwachtingen aanpassen en steun zoeken in uw omgeving. Wilt u
ook meepraten? U bent van harte welkom.
De Serre van Rozendaal is geopend van 10 uur tot 12:30 uur. De workshop begint om 10:30 uur.
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