Rozendaal, 1 mei 2015
Uitgave 2015-09
GEMEENTELIJK NIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

Vieren en herdenken
Wat hebben we weer genoten van Koningsdag op het kasteelplein. En wat hebben we geboft met
het weer. Na dramatische weersvoorspellingen voor Koningsdag, bleek de zon toch nog volop te
voorschijn te komen. De lage temperatuur was geen beletsel om massaal naar het kasteel te
komen en met elkaar bij te praten.
De dag begon met de zeepkistenrace voor de jongeren. Met ondersteuning van enkele ouders ging
de jeugd in sneltreinvaart naar beneden. Trotse ouders zagen hoe snel hun kinderen het traject
aflegden.
Om half twee mocht ik de opening van de Koningsdag verrichten.
Het Oranjecomité had deze dag weer voortreffelijk georganiseerd. Met behulp van tientallen
vrijwilligers, liep alles op rolletjes en werd een goede omzet gerealiseerd.
Om 17.00 uur mocht ik samen met mevrouw Bonbon de winnaar van de cakecup-wedstrijd
bekend maken. En het was met pijn in het hart dat ik om 18.15 uur de mensen moest vragen naar
huis te gaan. Het voorterrein was nog goed bezet en er werd nog heel wat afgepraat.
Oranjecomité en vrijwilligers, namens alle Rozendalers hartelijk bedankt voor de uitstekende
organisatie.
Op 16 april mocht ik tezamen met mijn collega uit Rheden 70 jaar bevrijding Velp/Rozendaal
gedenken. Vooral de wijze waarop mevrouw Troostwijk, als joods onderduikster, haar ervaringen
deelde met tientallen leerlingen van de basisscholen van Velp en Rozendaal was indrukwekkend.
De jeugd van nu realiseerde zich hoe bevoorrecht ze is ten opzichte van de jeugd van 70 jaar
geleden. 's Middags werd onder grote belangstelling een monument onthuld
voor "moedige mensen" die gedurende de oorlogsperiode hun medemens gelegenheid gaven
onder te duiken, en zo levens te redden. Deze moedige mensen deden dit vaak met gevaar voor
eigen leven, en dat van hun huisgenoten.
En op 4 mei zullen wij om 19.15 uur de doden herdenken in de kerk van Rozendaal. Aansluitend
zullen we gezamenlijk naar de begraafplaats van Rozendaal lopen. Daar zullen kransen en
bloemen gelegd worden ter nagedachtenis van degene die het leven hebben gelaten tijdens de
oorlogsperiode.
Op 5 mei hoop ik de gemeente te vertegenwoordigen bij het bevrijdingsfeest in Wageningen.
Een periode van vieren en gedenken is dan afgesloten.
J.H. Klein Molekamp
Burgemeester
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Raadsvergadering 28 april 2015
In verband met de sluitingstermijn voor berichten voor In de Roos kan niet worden ingegaan op
de raadsvergadering van dinsdag 28 april. Dit gebeurt in de volgende editie.
Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Vossenberglaan 11
De aanvraag voor het verplaatsen/repareren van een tuinhuisje op dit
perceel is door de aanvrager ingetrokken op 22 april 2015.
Verleende omgevingsvergunning
Kleiberglaan 2
Betreft een vergunning voor het bouwen van een garage, een
keermuur en een tuinpoort op dit perceel, activiteit Bouwen,
verzenddatum 28 april 2015.
De verleende vergunning en de daarbij behorende stukken 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 de verleende vergunningen en/of
ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen 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
 Tennisvereniging Beekhuizen voor het plaatsen van een reclamebord ter aankondiging
van de windmillcup (verzenddatum 30 april 2015).
Bovengenoemde vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van
Rozendaal. Iedere werkdag tijdens de openingstijden kunt u de stukken komen inzien. Iedere
belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes
weken na bovengenoemde verzenddatum (tot en met 11 juni 2015)een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, Postbus
9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
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Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen van:
 De Rhedense instelling voor Cultuur en Kunst voor het zomerprogramma in het
Openluchttheater aan de Pinkenbergseweg.
 Afvoercheck BV uit Oud-Beijerland voor het werven van klantenbestanden ten behoeve
van rioolontstoppongsbedrijven.
 De feestcommissie Kapellenberg voor het jaarlijkse wijkfeest op zondag 28 juni 2015 van
16.00 uur tot 19.00 uur in het speeltuintje aan de Kraijesteijnlaan ter hoogte van de
Burnierlaan.
Deze aanvragen kunt u iedere werkdag tijdens de openingstijden op het gemeentehuis komen
inzien. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze publicatie
zienswijzen indienen.

Burgerlijke Stand
Geboren:
Op 14 april 2015 te Arnhem: Sophie Hanna Brussen, dochter van de heer M.F. Brussen en
mevrouw I.C.D. Brussen-Moens.
De gemeente Rozendaal feliciteert u van harte met dit heugelijke nieuws!

Koninklijke Onderscheiding voor Rozendaler Corstiaan de Haan
Op vrijdag 24 april 2015 ontving de heer C.J.C.H. (Corstiaan) de Haan uit Rozendaal een
Koninklijke Onderscheiding bij de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag. Hij
ontving zijn onderscheiding uit handen van de Minister van Defensie tijdens een bijeenkomst op
het ministerie in Den Haag
De heer de Haan, luitenant-kolonel bij de Cavalerie, is sinds 2006 Hoofd Sectie Ceremonieel en
Protocol binnen het Kabinet Commandant Landstrijdkrachten (CLAS). In deze functie adviseert
en ondersteunt hij de Commandant der Landstrijdkrachten op het gebied van ceremoniële en
protocollaire aangelegenheden. Binnen de krijgsmacht is hij dé gezaghebbende autoriteit op het
gebied van militaire tradities en ceremonieel.
Zo was hij nauw betrokken bij de militaire ceremoniële inhuldiging van koning WillemAlexander in 2013. Recent was hij verantwoordelijk voor de ceremonie bij de aankomst te
Eindhoven van de lichamen van de slachtoffers van vlucht MH17, de vliegramp in Oekraïne.
Deze ceremonie leverde internationaal grote bewondering en respect op.
De heer de Haan is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.
Het gemeentebestuur van Rozendaal feliciteert hem van harte met deze Koninklijke
Onderscheiding!
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Dodenherdenking 2015
Op 4 mei aanstaande vindt de dodenherdenking plaats.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
De Rozendaalse kerk is open vanaf 19.00 uur
Vanaf 19.15 uur zal er in de Kerk een herdenkingsdienst plaatsvinden, met aansluitend de stille
tocht naar de begraafplaats en vervolgens krans- en bloemlegging.
Een ieder is hierbij van harte welkom
Daarnaast zal de burgemeester, de heer J.H. Klein Molekamp ‘s middags, in gezelschap van de
wethouders de heren G. van Gorkum en A. Logemann bloemstukken leggen bij de
herdenkingsmonumenten:
14.00 uur
Terlet
14.30 uur
Emmapyramide
14.45 uur
Pinkenberg.

Sluiting gemeentehuis feestdagen in mei
Het gemeentehuis is gesloten op:

dinsdag 5 mei 2015 (Bevrijdingsdag)
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
vrijdag 15 mei 2015 (dag na Hemelvaartsdag)
maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag)

Bekendmaking verordeningen minimabeleid
De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 28 april 2015 de navolgende
verordeningen vastgesteld:
a. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal;
b. De Verordening Gelrepas.
Toelichting
De twee nieuwe verordeningen zijn vastgesteld op grond van de Participatiewet. Zij
hebben betrekking op het minimabeleid, zoals vastgelegd in de Notitie minimabeleid
2015-2018 gemeente Rozendaal. Deze notitie is vastgesteld in de raadsvergadering van
16 december 2014.
a. De verordening Individuele inkomenstoeslag vervangt de Verordening
langdurigheidstoeslag (LDT). Hij kent dezelfde doelgroep als de LDT: personen tot de
AOW-gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen en,
gelet op hun individuele omstandigheden, geen zicht hebben op verbetering van het
inkomen.
b. De verordening Gelrepas vervangt de gelijknamige verordening, vastgesteld in de
raadsvergadering van 26 februari 2013. De twee belangrijkste verschillen met de vorige
verordening Gelrepas: 1. kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders in een minnelijke of
wettelijke schuldsanering zitten, komen nu, ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen, in
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aanmerking voor de Gelrepas; 2. de inkomensgrens voor het gebruik van de Gelrepas
wordt verruimd naar 120% van de betreffende bijstandsnorm.
Beide verordeningen treden in werking de dag na bekendmaking en werken terug tot en met
1 januari 2015.
Bekendmaking
De bekendmaking van de nieuwe verordeningen vindt plaats in het elektronisch gemeenteblad
Rozendaal 2015 d.d. 1 mei 2015.
a. Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rozendaal: gemeenteblad nummer 201507;
b. Verordening Gelrepas: gemeenteblad nummer 2015-08.
De verordeningen worden ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.
Ter inzage legging
De verordeningen liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het
gemeentehuis. Een ieder kan hiervan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.
Aanvraag
Indien u in aanmerking denkt te komen voor een individuele inkomenstoeslag of voor de
Gelrepas, kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt Rheden/Rozendaal,
tel. 026- 49 76 911 of e: sociaalmeldpunt@rheden.nl.

Vrijwilligers gezocht voor de “Huiskamer van Rozendaal”
Medio juni start een Rozendaalse werkgroep met een inloopochtend voor bewoners van
Rozendaal en directe omgeving. De “Serre van Rozendaal” wordt een huiskamer om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee; een huiskamer ook, van waaruit diverse
kleinschalige activiteiten voor de bezoekers kunnen worden georganiseerd.
De werkgroep zoekt betrokken vrijwilligers die mee willen helpen deze wekelijkse
woensdagochtenden tot een succes te maken.
Hoewel deze Serre van Rozendaal gevestigd is in het Rozendaalse kerkgebouw, zijn deze
huiskamerochtenden bedoeld voor alle belangstellenden: jong – oud – kerkelijk – nietkerkelijk. De vrijwilligers vormen samen het gastteam en zullen volgens een rooster zorg dragen
voor de juiste sfeer en de vers gezette koffie en thee.
Vindt u het leuk om gemiddeld één keer in de vier weken als gastvrouw of gastheer op te treden,
dan wordt u door de werkgroep van harte uitgenodigd zich als vrijwilliger aan te melden. Mocht
u het tevens een uitdaging vinden om uw organisatietalent in te zetten zodat het vrijwilligersrooster zo goed mogelijk werkt en dat deze activiteit zo gezellig mogelijk wordt voor de
bezoekers? Ook dan is het fijn wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger.
Voor informatie en/of aanmelding: Loket Vrijwillige Inzet – VIVA Rheden, Maud van Braam,
tel.: 0313 – 420 124 of mail naar: maudvanbraam@viva-rheden.nl.
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Openbare hoorzitting van de commissie voor de bezwaarschriften van de
gemeente Rozendaal op woensdag 6 mei 2015
10.30 uur:
Behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 9
februari 2015, op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur van B. Kulic.
11.15 uur
Behandeling van een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 19
februari 2015, op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur van J.L.
Verwijs.
Deze openbare hoorzittingen worden gehouden op het gemeentehuis aan de Kerklaan 1.
De op de hoorzitting betrekking hebbende stukken liggen op openingstijden ter inzage bij de
balie van het gemeentehuis.

Gemeentepagina Openbare Orde en Veiligheid
Sinds een jaar verstrekt oud wijkagent Ton Pols op aanvraag gratis advies over de beveiliging van
de woning op basis van het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) aan onze inwoners. Hij kan
daarbij ook adviseren over babbeltrucs, woninginsluiping en woningovervallen.
In dat afgelopen jaar heeft hij ongeveer 30 aanvragen ontvangen, wat aan de ene kant
hoopgevend is maar aan de andere kant ook een beetje mager op een bestand van circa 640
woningen.
Dat blijkt des te meer uit de cijfers over het politiekeurmerk Veilig Wonen, die wij aan het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontlenen.
Van ons woningbestand heeft minder dan 8% een PKVW-keurmerk. Sterker nog, slechts 23
huishoudens in Rozendaal zijn in het bezit van een geldig certificaat.
Dat is jammer omdat, blijkens de site van het PKVW, Woningen met het Politiekeurmerk Veilig
Wonen een aanzienlijk lagere kans op een geslaagde inbraak hebben (tot wel 90 procent!).
Het inbreken in een slecht beveiligde woning duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel
bedenkt zich dus wel drie keer voor hij een woning probeert te betreden als die is voorzien van
het Politiekeurmerk. Het is daarom zaak om blijvend te investeren in de veiligheid van uw
woning. Zelfs als uw woning voorzien is van een beveiligingsinstallatie geldt dat goed hang- en
sluitwerk essentieel is.
Ton Pols wil u graag terzake adviseren. Aarzel niet om van zijn gratis en onafhankelijk advies
gebruik te maken en stuur een e-mail naar stopinbraak@rheden.nl
U vermeldt in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en Ton zal dan op korte termijn een
afspraak met u maken.
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Afwikkeling WOZ-bezwaarschriften
Ten behoeve van de afwikkeling van bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde
worden binnenkort diverse panden gehertaxeerd.
De gemeente Rozendaal heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan een daartoe gespecialiseerd
taxatiebureau. Dit bureau, te weten S.M.Q. uit Hengelo, zal op donderdag 7 mei deze
werkzaamheden verrichten.
De met deze werkzaamheden belaste taxateur is de heer D. Klijnstra.
Hij maakt gebruik van een Skoda, kleur wit, met het kenteken 75-SFR-6.
Volledigheidshalve delen wij u mede dat de taxateur niet alle panden inpandig zal opnemen. Op
verzoek kan hij een door de gemeente Rozendaal afgegeven legitimatiebewijs tonen.

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 15 mei 2015. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 13 mei 2015 om 08.00 uur binnen te zijn op e-mailadres:
d.zijnen@rozendaal.nl.

Vertel R’74 uw mening over de ontwikkelingen in Rozendaal: zaterdag
2 mei 9.30-11.30 uur
In Rozendaal worden in deze periode veel besluiten genomen voor de toekomst. Enerzijds inzake
het sociaal domein en de decentralisaties daarvan. Anderzijds op het vlak van gebiedsontwikkeling. In beide gevallen voor sommige inwoners een verandering in de privésfeer. De
ontwikkeling van de wijk aan De Del en de ontwikkeling van de nieuwe Dorpsschool op het
perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan is voor veel inwoners van Rozendaal van grote
invloed. De fractie van Rosendael ’74 realiseert zich dat terdege en gaat daarom graag met u in
gesprek over deze besluiten. We houden graag zoveel mogelijk rekening met de wensen van
individuele inwoners, maar moeten ook het algemene belang van Rozendaal goed in de gaten
houden. Dat is niet altijd even eenvoudig.
Op zaterdag 2 mei is de fractie van R’74 aanwezig bij het inleverpunt van het oud papier. Graag
lichten wij daar, onder het genot van een kopje koffie, toe waarom wij bepaalde besluiten hebben
genomen en horen wij uw mening over nog te nemen besluiten.
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Beekdalwandeling over landgoed Biljoen
De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op zondag 10 mei een
beekwandeling over landgoed Biljoen, een gebied met wortels in het verre verleden. Ook het
vroegere deel van Biljoen dat nu in beheer is bij Natuurmonumenten maakt deel uit van onze
tocht. De boswachter volgt de Beekhuizer Beek tegen de stroom in. Onderweg vertelt hij allerlei
wetenswaardigheden uit het verleden en heden. Het kasteel en het bijbehorende privéterrein
worden niet bezocht. Vanwege de grote belangstelling voor de excursies op landgoed Biljoen is
reserveren noodzakelijk.
Start: 14.00 uur bij station Velp, Stationsweg 5, 6881 WC Velp. Duur: ca. 3,5 uur. Kosten: € 5,00
p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen gratis
op vertoon van GLK-pas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen.Informatie:
Bert Spit, tel. 06 - 49 058 102.

Liever Bewegen dan Moe
Bent u vaak moe en komt u moeilijk in beweging? Ervaart u lusteloosheid of piekert u veel?
Bent u moe of somber? Heeft u ook lichamelijk klachten? Dan is “Liever bewegen dan moe” iets
voor u! Het is een combitraining van 1 uur theorie en 1 uur bewegen. U krijgt door de training
meer zelfvertrouwen en u voelt zich beter in uw lijf.
Voor wie: voor mensen die moeilijk in beweging komen, die last hebben van negatieve gedachten
en veel piekeren, 0nverklaarbare lichamelijke klachten kunnen ook een reden zijn om met deze
groep te starten.
Waar: op maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Dienstencentrum Trefpunt De Elleboog, Nieuw
Schoonoord 2 te Velp. Start bij voldoende deelnemers.
Door wie: een medewerker van Indigo, een bewegingsdocent en een wijkverpleegkundige
Duur: 7 bijeenkomsten van twee uur. Er kunnen 8-10 deelnemers meedoen. Kosten € 25,00
Aanmelden: 026 – 312 44 83 of info@indigogelderland.nl of Monique de Wit, ouderenondersteuner 06-12114327

Taxatiedag antiek en curiosa voor behoud Gelders kasteel
Oude, waardevolle en/of interessante spullen die mensen willen afstaan kunnen ten goede komen
aan het Gelderse kasteel Rosendael. Op zondag 17 mei van 11-17 uur is een taxatiedag in de
oranjerie op landgoed Rosendael. De ingebrachte spullen worden later dit jaar geveild.
De opbrengst zal volledig ten goede komen aan Geldersch Landschap & Kasteelen, die het
besteed aan opknapprojecten in park en kasteel Rosendael. Het Arnhemse Veilinghuis Derksen
heeft aangeboden een benefietveiling te houden voor het 75-jarig jubileum van de Stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen. Tijdens de taxatiedag op 17 mei kunnen mensen vrijblijvend
objecten meenemen, die zij belangeloos voor de benefietveiling willen aanbieden. Deskundigen
van het veilinghuis en Geldersch Landschap & Kasteelen zijn aanwezig om de objecten te
beoordelen en geven uitleg over herkomst en taxatiewaarde.
Het is het eerste weekend dat de Oranjerie weer open is, dus voor of na de taxatie kan er worden
genoten van het terras met uitzicht op de rozentuin. De benefietveiling zal plaatsvinden in
september.
Nadere informatie: www.glk.nl/rosendael, tel. (026) 364 46 45 of rosendael@glk.nl
Na 17 mei kunnen mensen ook nog rechtstreeks bij het veilinghuis spullen brengen, tot uiterlijk 8
augustus.
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