Rozendaal, 4 januari 2019
Uitgave 2019-01
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2019
Hopelijk heeft u fijne feestdagen gehad en een goede start van het nieuwe jaar. Heel graag
wensen wij u, mede namens onze collega´s, een gezond en gelukkig 2019.
2019 wordt voor de gemeente Rozendaal een bijzonder jaar. Op 7 januari wordt het IKC
Dorpsschool Rozendaal officieel geopend waarna er van 16 tot 18 uur een open huis is voor alle
Rozendalers. Op 31 januari zal, in verband met het bereiken van de 70-jarige leeftijd, onze
burgemeester Jan Hendrik Klein Molekamp afscheid nemen en op 14 februari wordt onze nieuwe
burgemeester, Ester Weststeijn, geïnstalleerd.
Als loco-burgemeester heeft Marieke Albricht de eer beiden tijdens deze officiële gelegenheden
toe te mogen spreken. Maar graag spreken wij hier alvast een woord van dank uit naar onze
huidige burgemeester.
Jan Hendrik Klein Molekamp is in 2009 benoemd tot burgemeester van Rozendaal. Inmiddels
zijn we bijna 10 mooie jaren verder. In deze periode is er veel gebeurd in onze gemeente en daar
heeft de burgemeester zijn bijdrage aan geleverd. Er is een nieuwe wijk tot stand gekomen, de
nieuwe school is gebouwd en inmiddels in gebruik genomen en we vierden het 200 jarig bestaan
van Rozendaal. Afgelopen zomer zijn er indringende gesprekken gevoerd met de Provincie om
zelfstandig te kunnen blijven. We zijn van mening dat we het behoud van onze zelfstandigheid te
danken hebben aan de inzet van onze burgemeester!
Naast zijn bestuurlijke inzet heeft onze burgemeester ook in de functie van burgervader een
belangrijke rol in onze gemeenschap gespeeld. Zo werden vele bruidsparen verrast door een
bezoek van onze burgemeester en ieder jaar met Koningsdag was hij een graag geziene gast op
het voorterrein van het kasteel. Op 4 mei en tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hield de
burgemeester op zijn zo typerende wijze een mooie toespraak. De toespraak van afgelopen 2
januari treft u elders in deze In de Roos aan.
Op 31 januari is het officiële afscheid van burgemeester Klein Molekamp. U bent van harte
uitgenodigd voor zijn afscheidsreceptie op 31 januari van 16.30-17.30 uur op het
gemeentehuis. In plaats van cadeaus wordt een bijdrage voor de sculptuur ‘Slingeren’, die de
heer Klein Molekamp ter gelegenheid van zijn afscheid schenkt aan de nieuwe Dorpsschool
Rozendaal, zeer op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL65BNGH028.50.07.300 t.n.v. gemeente Rozendaal o.v.v. ‘afscheid burgemeester’. Ook kunt u
de bijdrage meenemen naar de afscheidsreceptie en deponeren in de daarvoor bestemde doos.
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Wij hopen u allen te ontmoeten bij de opening van de school en/of de afscheidsreceptie van de
burgemeester, graag tot dan!
Hartelijke groet,
Anton Logemann en Marieke Albricht
Wethouders gemeente Rozendaal
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Sloopmelding:
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat de op 29 november 2018
ingediende sloopmelding, inzake het slopen van het gebouw van De Dorpsschool op het perceel
Steenhoek 1, 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.

APV-/KAPVERGUNNINGEN/DRANK EN HORECA WET
Aanvragen vergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende vergunningen
Er zijn geen vergunningen verleend.

Burgerlijke Stand
Overleden:
Op 24 december 2018 te Rozendaal: de heer W.IJ. de Jonge.
De gemeente Rozendaal wenst de nabestaanden veel sterkte toe.
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Nieuwjaarstoespraak 2019 burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2
januari 2018
We hebben de kerstdagen achter ons, het oudjaar is afgesloten alles is zonder incidenten
verlopen. En dan voel je je als burgemeester van Rozendaal weer bevoorrecht. Want mijn
collega’s in de grote steden hebben wel met overlast te maken gehad. En het is zorgelijk om te
zien dat politieagenten, ambulancepersoneel en brandweer verhinder worden om hun taken te
doen.
Het is goed om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komend jaar.
Maar eerst wil ik u een heel gelukkig, maar vooral ook gezond 2019 toewensen.
Met het nieuwe jaar bestaat Rozendaal meer dan 200 jaar als zelfstandige gemeente. Het
afgelopen jaar hebben we het 200-jaar bestaan van onze gemeente gevierd met onder andere het
ZOOM concert in juni, de presentatie van het boek 200 jaar Gemeente Rozendaal. En in
november hadden wij een zeer geslaagd gala feest waarmee het feestjaar beëindigd werd.
Het afgelopen jaar waren er weer gemeenteraadsverkiezingen. En dan is het altijd weer spannend
om te kijken hoe de inwoners over het gemeentebeleid oordelen. De coalitiepartijen kregen er
stemmen bij, de oppositie minder stemmen. Het was dan ook logisch dat de bestaande partijen
verder gingen. Al gaf wethouder George van Gorkum aan dat hij vier jaar wethouderschap
voldoende vond. Hij werd opgevolgd door Marieke Albricht, die hiermee ook een
generatiewisseling tot stand bracht.
In de afgelopen periode stonden weer twee thema’s centraal: het verder bouwen aan de nieuwe
woonwijk aan De Del en het bouwen van een nieuwe school. Beide projecten zijn succesvol
voltooid, en wethouder Logemann heeft met veel voldoening geconstateerd dat het nieuwe
schoolgebouw met het energielabel A++++ ook op energetisch gebied voldoet aan de modernste
eisen.
De verkoop van de huizen in De Del liep voorspoedig, en aan het eind van het jaar moesten we
het bord ‘uitverkocht’ plaatsen. De komst van de nieuwe inwoners leidde niet alleen tot een
aanzienlijke procentuele verjonging van onze inwoners, maar dit betekende ook dat Rozendaal
met meer dan 5 % groei, een van de sterkste groeigemeentes in Gelderland was. Al gaat het hier
natuurlijk om heel kleine getallen, met 1652 inwoners blijven wij de kleinste gemeente op het
vaste land. Ook in het ‘oude dorp’ verwisselden veel woningen van eigenaar. Veel inwoners die
meer dan 30 jaar in Rozendaal gewoond hadden, zagen dat hun huis te groot werd voor hun
huidige levensfase. Nieuwe bewoners investeerden fors in hun nieuwe woning en zorgden
daarmee voor nieuwe energie in het ‘oude dorp’.
En dan de school. Na een jarenlange voorbereiding werd de nieuwe Dorpsschool eind november
in gebruik genomen, op 7 januari mag ik de nieuwe school officieel openen.
Rozendaal heeft hiermee een school die weer aan alle moderne onderwijseisen voldoet en ook bij
haar past. Ik kan hier nog veel meer over zeggen, maar bewaar dit tot de opening van volgende
week. En de inwoners die graag de school van binnen willen zien zijn op 7 januari tussen 16.00 18.00 uur van harte welkom om hem te bekijken.
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Voor de omringende bewoners was het afgelopen jaar niet altijd even prettig; de bouw zorgde
voor veel overlast. Ondanks dat de aannemer grote zorgvuldigheid in acht nam, was overlast niet
te voorkomen. Het leidde soms tot spanningsvelden die voor alle partijen als onaangenaam
werden ervaren. Met het in gebruik nemen van de nieuwe school hoop ik dat deze overlast tot het
verleden behoort.
De afgelopen jaren is er veel gesproken over de financiën van de gemeente Rozendaal. De nieuw
te bouwen school zou ons faillissement betekenen volgens de tegenstanders van de school op de
Bremlaan. Ik kan u verzekeren dat al deze berichten gelukkig onzin zijn gebleken. We staan er
financieel beter voor dan ooit te voren. Het financieel weerstandsvermogen hoort tot de hoogste
in Nederland. En dat betekent dat het college de komende periode meer geld in Rozendaal wil
investeren. Dit hoeft niet te leiden tot hogere belastingen, maar kan er wel toe leiden dat we
reserves gebruiken om de gemeente meer aan de toekomstige eisen aan te passen. Wethouder
Logemann is druk bezig aan een investeringsagenda in duurzame energie om ook in onze
gemeente aan de CO2-doelstellingen te kunnen voldoen.
Gezien het grote eigen woningbezit kan dit niet zonder samenspraak met de woningeigenaren.
In de komende maanden hoopt het college met concrete voorstellen te komen.
In november heeft de raad op voorstel van wethouder Albricht besloten de meeste wegen in
Rozendaal van asfalt naar klinkers te laten overgaan. Dit wordt opgenomen in het reguliere
investeringsprogramma wegen. Het zal zowel het aanzien van de Rozendaalse lanen als de
duurzaamheid verbeteren.
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe taken en regelingen op de gemeente afgekomen. Vele van
de regelingen zijn niet altijd toegesneden op een kleine gemeente, ze moeten echter wel op
wettelijke wijze worden uitgevoerd, ook al is het belang voor onze inwoners soms twijfelachtig.
Dit betekent ook veel voor onze organisatie, die al jaren in vrijwel dezelfde samenstelling heeft
gefunctioneerd. De afgelopen jaren is gekeken hoe lang dit nog vol te houden is. In het afgelopen
najaar zijn concrete besluiten genomen over de richting van de organisatie. Dit betekent dat we
enkele taken die we nu nog in eigen beheer doen, zullen worden uitbesteed.
Het geldt hier in het bijzonder investeringen in de ICT. Deze uitbesteding geldt niet alleen voor
kleine gemeenten als Rozendaal, maar wordt ook gedaan door gemeenten als Arnhem, Rheden en
Renkum. Ook moeten keuzes worden gedaan tussen dienstverbetering en kwetsbaarheid. Het
komende jaar zullen hier verdergaande beslissingen worden genomen.
Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst een kinderburgemeester aangesteld in de persoon
van Jet van Doesburg, maar een eigen burgemeester waren we bijna kwijtgeraakt, of hadden we
moeten delen met een andere gemeente. Dit was een discussie die ontstond in het afgelopen
voorjaar.
Dit werd veroorzaakt door mijn naderend vertrek in verband met mijn 70ste verjaardag in januari
2019. Gelukkig hebben we de provincie ervan kunnen overtuigen dat Rozendaal een eigen
burgemeester wil, en heeft het provinciebestuur deze wens gehonoreerd.
In november heeft de koning mevrouw Ester Weststeijn als nieuwe burgemeester benoemd; ze
zal donderdag 14 februari als nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. Ik heb deze functie met
veel plezier vervuld en hoop op 31 januari afscheid te mogen nemen. Voor mij breekt een nieuwe
toekomst aan. Dit betekent dat 2019 een spannend jaar zal zijn.
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Ik hoop dat u zich ook het komend jaar welkom zult voelen op het gemeentehuis en weer zult
genieten van het wonen in Rozendaal.
Ik wens u nogmaals veel goeds en zegen voor 2019 toe.

Sloop Dorpsschool Steenhoek
In december heeft het college opdracht gegeven aan Putman BV uit Westervoort voor de sloop
van het gebouw van de voormalige Dorpsschool aan de Steenhoek. Zij hebben direct
bouwhekken om het schoolterrein geplaatst zodat het terrein niet meer toegankelijk is voor
onbevoegden. Deze bouwhekken blijven staan totdat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond.
Ook is eind december gestart met het verwijderen van het asbest in het gebouw, deze
werkzaamheden worden deze week afgerond.
Hierna wordt gestart met het slopen van de bovenbouw, verwachting is dat de bovenbouw
uiterlijk 11 januari 2019 gesloopt.
Nadat de bovenbouw is gesloopt wordt het buiten terrein verder opgeruimd en wordt de
schoolkavel geëgaliseerd.

Ophalen kerstbomen
Op woensdag 16 januari 2019 wordt in combinatie met het inzamelen van grof groenafval ook
uw kerstboom meegenomen.
Wij verzoeken u om de kerstboom niet eerder aan te bieden, want deze zal niet worden
meegenomen door de afvalinzamelaar of door de gemeentelijke buitendienst.
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 18 januari 2019. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 16 januari 2019 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres:secretariaat@rozendaal.nl.

Nieuwjaarsconcert in de Serre op 9 januari 2019 door de Muses
We starten het jaar in de Serre met een prachtig optreden verzorgd door HGO-harpiste Diana de
Vries en haar collega sopraan Tenar van Kooten-Niekerk. Diana de Vries heeft al eerder een
concertje gegeven in de Serre waar veel belangstelling voor was.
De commissie van het Gala Rozendaal 200 biedt de Serre dit concert aan. U bent van harte
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uitgenodigd om dit nieuwjaarsconcert bij te wonen. Het programma zal bestaan uit stukken van
o.a. Vivaldi, Puccini, Händel en Fauré.
We hebben de wens om niet alleen een fraaie maar ook een sociale gemeente te zijn. Daarom
vragen wij u om u heen te kijken, wie u een plezier zou kunnen doen door hem en/of haar mee te
nemen naar deze feestelijke ochtend. De Serre is geopend vanaf 10 uur. We ontvangen u graag
voor een aangeklede koffie en aansluitend een lichte lunch. Het concert zal beginnen om
ongeveer 10:30 uur. De ochtend eindigt om ongeveer 13:30 uur.
Gezien de catering willen wij u vriendelijk verzoeken zich aan te melden voor 7 januari 2019 als
u van de lunch gebruik wilt maken: Emailadres: serrevanrozendaal@gmail.com of
telefoonnummer 026-3611721

Tablet -en smartphone café
De Bibliotheek Veluwezoom organiseert op maandag 4 januari 2019 (Bibliotheek Dieren) en
maandag 14 januari (Bibliotheek Velp ) weer een tablet –en smartphonecafé Aanvang 10.00.
Einde 12.00 Toegang is gratis. Maak je gebruik van een tabletcomputer of een smartphone en
wil je er meer over leren? Kom dan naar het Tabletcafé en wissel ervaringen en handige tips uit
met andere deelnemers. Hoe kan ik een app downloaden? Waarom lukt het niet om verbinding te
krijgen met internet? Ik wil een route plannen met mijn tablet, hoe doe ik dat? Het tabletcafé is
voor iedereen die een tablet of een smartphone gebruikt en er meer over wil leren. Voor ervaren
en minder ervaren gebruikers. Je kunt vragen stellen én informatie delen. Wat de een weet, kan
waardevol zijn voor de ander. Neem je tabletcomputer/ smartphone mee, stel je vragen en deel je
kennis en ervaringen. Voor het Tabletcafé hoef je je niet aan te melden. Je kunt net als in een echt
café gewoon binnenlopen en 'aanschuiven' bij het gesprek.

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 10 januari tot en met zondag 13 januari. Naast
eerste elftallen komen ook JO19- en JO17-elftallen in actie. Op vrijdagavond is er een
recreantentoernooi voor 30+- en 35+-teams (m/v).
Aan het toernooi voor eerste elftallen nemen deel Concordia Wehl, Dieren, Lochem en VVO. De
Zilveren Bal wordt verdedigd door Concordia, dat op donderdagavond om 20.30 uur speelt tegen
Lochem. Een half uur eerder begint VVO-Dieren. De winnaars spelen op zondag 13 januari de
finale (aanvang 13.00 uur). De verliezers strijden diezelfde dag om de derde en vierde plaats
(aanvang 12.30 uur). De eerste prijs is een geldbedrag van 200 euro.
Zaterdag 12 januari staat helemaal in het teken van de JO19- en JO17-jeugd. Het JO17-toernooi
begint om 09.30 uur, het JO19-toernooi om 13.45 uur. Deelnemende verenigingen zijn Groessen,
Rheden, Leones, DVOV, Concordia Wehl, Dieren, OBW en VVO.
Alle wedstrijden voor de Bumé Zilveren Bal-toernooien 2019 worden gespeeld op sportcomplex
De Pinkenberg in Rozendaal.

Koninklijke Rosendaalsche Kapel Play-In
Op zaterdag 2 februari 2019 organiseert de Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK) een Play-In
voor blazers en slagwerkers in Het Rhedens, Kleiberglaan 1 te Rozendaal.
We maken dan, onder leiding van dirigent Michel Jalink, de hele dag muziek met elkaar en
sluiten af met een optreden (gratis toegankelijk voor belangstellenden).
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Vooraf is niet bekend wat we gaan spelen, behalve natuurlijk bij de dirigent. Als je dat nu te
spannend vindt, zorgen we ervoor dat je vooraf de muziek krijg toegestuurd via e-mail. Maar laat
je vooral verrassen. Toegegeven; het is een uitdaging en soms best pittig, maar vooral heel leuk
om met elkaar de muziek in te studeren en aan het einde van de dag een mooi resultaat neer te
zetten.
De dag begint om 9.00 met koffie/thee en iets lekkers. Om 9.30 uur komt het eerste stuk op de
lessenaar te staan. Klokslag 16.00 uur laten we het publiek horen wat we hebben ingestudeerd.
Om 17.00 uur is de dag ten einde en gaan we moe maar (hopelijk) tevreden weer naar huis.
Uiteraard hebben we gedurende de dag regelmatig pauzes.
Kosten voor deelname zijn € 12,50. Hiervoor krijg je koffie/thee, lunch en bladmuziek. Meld je
aan via onze website: http://rosendaalschekapel.nl/inschrijfformulier-play-in/. of stuur een mail
naar muziek@rosendaalschekapel.nl. Vermeld in je bericht je naam, e-mailadres,
telefoonnummer, welk instrument (en eventueel een tweede) je bespeelt en welke sleutel je leest.

Midwinterhoornblazers blazen het nieuwe jaar in op kasteel Doorwerth
Op zaterdag 5 januari komen de Midwinterhoornblazers om hun klanken te laten horen op de
binnenplaats van kasteel Doorwerth van stichting Geldersch Landschap & Kasteelen. De groep
popelt om weer te mogen blazen en te vertellen over deze prachtige eeuwenoude traditie.
Datum: zaterdag 5 januari 2019
Tijd: tussen 13:00-16:00 uur (het museum is geopend tot 17:00 uur)
Binnenplaats: gratis
Tip: Bezoek voor of na het luisteren ook het museum!
Entree museum: € 11,50 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,25. Entree tot het museum is gratis voor
Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en Museumkaarthouders.
Adres: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwert

Ik buurt mee! Lezing 9 januari Theo van Berkestijn
Lezing over bijzondere beroemdheden, gezien door een medische bril. Is de ‘afwijking’ van
bijzondere beroemdheden nu een bron voor creativiteit of een belemmering? Deze vraag
fascineert de arts en oud-secretaris van de KNMG Theo van Berkestijn al sinds zijn jeugd.
Woensdag 9 januari schetst hij de levens van enkele groten der aarde, bezien door een medische
bril. Wat maakt dat zij uitzonderlijk presteerden? Afwijkend van ‘de norm’? Van Berkestijn
vertelt over enkele grote componisten en uitvoerende musici, schilders, politieke en geestelijk
wereldleiders, een architect en een toneelschrijver. Wie? Dat hoort u pas de avond zelf! Theo van
Berkestijn is gepensioneerd arts en oud-secretaris-generaal van de KNMG. Zijn interesse voor
pathografie begon toen hij van zijn ouders voor zijn tiende verjaardag een boek kreeg uit de serie
‘Jeugd en Muziek’. Het boek ging over het leven van Ludwig van Beethoven. Hoe kon iemand
die doof is componist zijn?! Die vraag bleef hem bezig houden en vanaf het begin van zijn
medische studie verzamelde hij alle literatuur over de ‘pathografie’. Praktische info: 20.00
(inloop vanaf 19.30) tot 22.00 uur Boekhandel/Podium Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 in
Velp. Toegang: 5 euro per persoon (exclusief consumpties). Houders van een Gelrepas hebben
gratis toegang. Aanmelden is verplicht: lezingen.velpno@kpnmail.nl (ook voor meer informatie).
Rondom de lezing is er voldoende tijd om nader met buurtgenoten kennis te maken.
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