Rozendaal, 27 april 2012
Uitgave 2012-08
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS
A.s. maandag is het weer Koninginnedag; een dag dat alle Rozendalers en ook veel Velpenaren
elkaar ontmoeten op het voorplein van kasteel Rozendaal.
Wat hebben we vorig jaar genoten van het prachtige weer en de gezellige ambiance. In maart was
het nog zeer onzeker of Koninginnedag gevierd zou worden. De Koningin heeft duidelijk
aangegeven dat zij er een feestdag van wil maken. En dan verdient ze het ook dat wij van deze
dag genieten.
Belangrijk is natuurlijk dat de zon schijnt. En dat is dit jaar in april nog te weinig het geval
geweest. April heeft nog veel goed te maken, en dat zal op de 30e april gebeuren.
De Oranjevereniging Rozendaal heeft weer vele attracties verzorgd, mede met hulp van de
Rozendaalse Schutters Sociëteit en de Koninklijke Rosendaalse Kapel. Nieuw is dit jaar de
Limonadefiets. Wat dat precies inhoudt, hoort u op 30 april zelf.
Wel kan ik u verklappen dat de opbrengsten naar een goed doel gaan. Wichard Weenink zal
op 7 juni mee doen aan de Alpe d’HuZes. Dat betekent dat hij zes maal de Alpe d’Huez op zal
fietsen.
Hij neemt de opbrengsten van de limonadefiets mee naar Frankrijk, waar het gehele
sponsorbedrag aan het Koningin Wilhelmina Fonds wordt gedoneerd; een wel heel toepasselijk
doel voor deze Koninginnedag.
Een heel ander onderwerp is de Dorpsschool. Wethouder Hoving is heel druk bezig met het
zoeken naar een nieuwe locatie voor de Dorpsschool. Veel locaties zijn ons reeds aangedragen.
Maar bij al deze locaties zijn planologische kanttekeningen te plaatsen.
In elk geval zal bij alle locaties het bestemmingsplan moeten worden herzien.
En dit zal veel tijd vergen, omdat omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid
moeten krijgen om hun reacties te laten horen.
De gemeenteraad zal op 15 mei een uitspraak moeten doen, welke locaties verder bekeken
moeten worden.
Wethouder Hoving schrijft hierover elders in In de Roos. Kort na de raadsvergadering zal u
hierover informatie op onze website www.rozendaal.nl terugvinden, zodat u weet welke locaties
nader worden uitgewerkt.
Ik hoop u allen te mogen begroeten op 30 april.
We zullen er een fantastische Koninginnedag van maken.
Koningin Beatrix verdient het.

J.H. Klein Molekamp
Uw 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.
Kleiberglaan 1

Betreft melding brandveilig gebruik van het pand op dit perceel.

Verleende omgevingsvergunning
Er zijn geen vergunningen verleend.
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Er zijn geen vergunningen verleend.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen van:
- De Nederlandse Orkest- en Ensemble Academie voor een festival voor klassieke muziek
op woensdag 15 augustus 2012 op het voorterrein van kasteel Rosendael (bij slecht weer
in de Oranjerie).
- Stichting Posbankloop voor de 18e ATAG Posbankloop op zondag 30 september 2012
over onder ander het grondgebied van de gemeente Rozendaal.
- De Velpse wandelsportvereniging Steeds Voorwaarts voor de jaarlijkse avondvierdaagse
in de omgeving van Velp en Rozendaal van 5 tot en met 8 juni 2012.
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.

Voornemen tot het verlenen van een Drank en Horecavergunning voor de
sportkantine van de Velpse Voetbal en Athletiekvereniging Olympia (VVO)
aan De Pinkenberg 4 in Rozendaal.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij voornemens zijn een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank en Horecawet te verlenen aan sportvereniging
VVO, ten behoeve van het schenken van alcoholische dranken in de kantine van de vereniging
aan De Pinkenberg 4 in Rozendaal.
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Het ontwerp-besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 27 april 2012
gedurende vier weken (tot en met 25 mei 2012) ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal.
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken inzien.
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106,
6880 HH Velp.

Burgerlijke Stand
Geboorte:
Geboren op 12 april 2012 te Rozendaal: Kick Basten Sue, zoon van de heer Coops en mevrouw
IJpma.

Bestemmingsplan en Brede Dorpsschool Rozendaal
De komende weken staan wederom in het teken van de ontwikkelingen op de Del. Het ontwerp
bestemmingsplan de Del is naar aanleiding van het raadsbesluit in maart om de Dorpsschool niet
naar de Del te verplaatsen, ingetrokken. Daarmee zijn de oude plannen van de baan.
Tegelijkertijd heeft de raad het college verzocht een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden.
De ingediende zienswijzen zullen bij het opstellen van het nieuwe plan voor de Del, waarin
alleen sprake zal zijn van woningbouw, worden betrokken.
Voor de bouw van de Brede School wordt een nieuwe locatiestudie gehouden.
Zoals ik u in februari jl. in de Roos meldde is er enkele jaren geleden ook al eens een
locatieonderzoek gehouden. De huidige locatie, de locatie bij de Torckschool en nog andere, niet
in gemeentelijk bezit zijnde gronden, zijn toen op voor- en nadelen bezien.
We willen het “Rozendaal breed” oppakken. Welke locatie je ook kiest, er kleven voor- en
nadelen aan. Deze willen we objectief meetbaar aan de raad voorleggen, die daarover zijn
voorkeur kan uitspreken.
We willen dan ook zoveel mogelijke locaties in beeld brengen. Al lijken veel plaatsen voor de
handliggend te zijn, mogelijk zien we een aantal volgens u geschikte locaties voor onze nieuwe
Brede School over het hoofd.
Dat is de reden u, als inwoners, te vragen suggesties en/ of concrete voorstellen bij het college in
te dienen. Uw ideeën of voorstellen zien wij graag voor 10 mei a.s. tegemoet.
U kunt uw suggesties mailen naar R.berendsen@rozendaal.nl, of deze gewoon in de brievenbus
bij het gemeentehuis deponeren.
Tenslotte is er in het dorp veel kennis en informatie beschikbaar, waar de gemeente altijd graag
gebruik van maakt. Het dorp gaat ons allen immers aan.
Op het moment dat duidelijk is hoe de plannen in verdere uitvoering worden genomen, wil ik ook
weer graag van uw kennis gebruik gaan maken. Ik houd u op de hoogte.
Free Hoving,
Wethouder.
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Dodenherdenking 2012
Op vrijdag 4 mei aanstaande vindt in Rozendaal de dodenherdenking plaats
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
De kerk is open vanaf 18.45 uur.
Om 19.10 uur aanvang van de herdenkingsdienst
met aansluitend rond 19.45 uur de stille tocht naar de begraafplaats, alwaar een krans- en
bloemlegging zal plaatsvinden.

EXTRA avondopenstelling burgerzaken ivm vervallen van
kinderbijschrijvingen in paspoorten
Op dinsdag 15 mei aanstaande is de afdeling burgerzaken extra geopend tussen 18.00 uur
en 20.00 uur, dit in verband met het vervallen van kinderbijschrijvingen in paspoorten per
26 juni aanstaande.
Met ingang van 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten en
reisdocumenten voor vreemdelingen en vluchtelingen. Vanaf dat moment moeten kinderen
een eigen paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een ander reisdocument hebben als zij
naar het buitenland willen reizen. Bij grenscontroles zullen kinderbijschrijvingen vanaf dat
moment niet meer worden geaccepteerd als middel voor grensoverschrijding. Bestaande
bijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten worden op 26 juni 2012 automatisch
ongeldig. Ook kunnen vanaf dat moment geen nieuwe bijschrijvingen meer worden
aangevraagd. Het vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012 heeft geen gevolgen
voor de geldigheid van uw paspoort, als daar nog kinderbijschrijvingen in staan.
Om wachttijden in de aanvraagprocedure te voorkomen wordt u aangeraden zo spoedig mogelijk
een nieuw reisdocument voor uw kind aan te vragen. Is er geen haast bij, wacht u dan tot na 1
september.
Voor het aanvragen van een nieuw document dien(t)(en):
-uw kind zelf aanwezig te zijn; -u een recente pasfoto te overleggen;
-beide ouders schriftelijke toestemming te geven, bij deze toestemming dient u tevens een
kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. (Voor een paspoort is toestemming nodig
totdat uw kind 18 jaar is, toestemming voor een identiteitskaart is nodig totdat uw kind de
leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.). -alle in bezit zijnde reisdocumenten overlegd te worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken op
telefoonnummer 026-3843667/671
Correctie e-mailadres nieuwe wijkagent:
In de vorige editie van het gemeenteblad stond bij het overzicht buurtpreventie per abuis een
verkeerd e-mailadres van onze nieuwe wijkagent, Paul van Megen, afgedrukt. Het juiste adres
luidt: paul.van.megen@gelderland-midden.politie.nl
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INGEKOMEN PERSBERICHTEN

De rubriek Ingekomen Persberichten is bedoeld voor berichten van plaatselijke verenigingen en
instanties of over activiteiten/ evenementen die in Rozendaal plaatsvinden of die voor inwoners
van Rozendaal nuttig of interessant kunnen zijn. De gemeente Rozendaal behoudt zich het recht
voor berichten niet te plaatsen, wanneer zij niet voldoen aan bovenstaande criteria. De gemeente
Rozendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten in de rubriek Ingekomen
Persberichten.
De volgende editie van “In de Roos” verschijnt op vrijdag 11 mei 2012. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 om 08.00 uur binnen te zijn op e-mailadres:
d.zijnen@rozendaal.nl.

Koninginnedagmarkt Velp
Op 30 april zal er in Velp de Koninginnedagmarkt worden gehouden. Op de Rozendaalselaan
( Velp) en omgeving zullen 200 kramen worden geplaatst.
Deelnemers aan de markt mogen niet voor 8 uur het “terrein”op. Om te zorgen dat deelnemers
die vroeger dan 8 uur komen geen verkeersoverlast veroorzaken, worden deze deelnemers in de
omgeving opgesteld.
Tussen 7 en 8 uur is het mogelijk dat deelnemers tijdelijk worden opgesteld op de
Rosendaalselaan in Rozendaal. Dit gebeurt onder begeleiding en de deelnemers zijn na 8 uur
weer vertrokken.

Historische wandeling in Spankeren
De Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal organiseert op zondag 6 mei een historische
wandeling in Spankeren. De wandeling begint om 13.00 uur bij herberg ‘de Luchte’ aan de
Zutphensestraatweg. Onder leiding van Ton Elzebroek en Wim van den Beukel wordt er
gewandeld naar de kerk van Spankeren en over de Spankerense enk. De wandeling is ruim drie
kilometer lang en duurt maximaal 2 uur. Tijdens de wandeling zal worden ingegaan op het
functioneren van de marke-organisatie in Spankeren en omstreken tot 1850. Van verschillende
boerderijen die worden gepasseerd zal iets over hun rol in de marke en hun geschiedenis worden
verteld. De Petruskerk heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de waarschijnlijk 600 jaren dat
de marke heeft bestaan. Hoe dat precies zit wordt in de kerk uit de doeken gedaan!
Deelname voor leden is gratis, niet-leden € 2,00

Collecte Astma Fonds (binnenkort Longfonds) 7 t/m 12 mei 2012
Het Astma Fonds (binnenkort Longfonds) zorgde al voor doorbraken zoals de inhalator en
revalidatie voor longpatiënten. Het Astma Fonds strijdt niet alleen tegen chronische longziekten,
we willen ook gezonde longen gezond houden. Daarom financiert het Astma Fonds onderzoek
naar een vaccin tegen astma en maken we ons sterk voor gezonde scholen. Zo willen we niet dat
scholen naast snelwegen worden gebouwd. Steun het Astma Fonds! Om voor nieuwe doorbraken
te kunnen zorgen, blijft het Astma Fonds wetenschappelijk onderzoek financieren. Daarvoor is
veel geld nodig. Van 7 t/m 12 mei 2012 is de collecte van het Astma Fonds. Geef aan de
collectant of sms LONG naar 4333, u doneert dan direct € 1,50 aan het Astma Fonds. Voor meer
informatie over chronische longziekten en over het Astma Fonds, kijk op astmafonds.nl.
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Met de bus naar de Gelderse Poort
Wie kan zich een meimaand zonder de bloei van de meidoorn, sleedoorn, vlier en andere struiken
voorstellen? Voor iedereen die hiervan wilt genieten organiseert Geldersch Landschap en
Geldersche Kasteelen op zaterdag 12 mei een bustocht naar de Gelderse Poort.
Vertrek om 9.00 uur vanaf station Velp. Terug om circa 18.00 uur. Kosten € 49.50 p.p. Donateurs
Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen € 45,00 p.p. De kosten zijn inclusief koffie/thee,
lunch en aperitief.
Reserveren is noodzakelijk. Dit is mogelijk via (026) 355 25 95 (ma, di, do). Informatie:
www.mooigelderland.nl of boswachter Frans Duermeijer, tel: 06 - 53 777 594 (vr t/m zo).
Het grensoverschrijdende natuurgebied De Gelderse Poort bevindt zich tussen de stuwwallen
Montferland en het Rijk van Nijmegen met het Reichswald. Het is een gevarieerd
rivierenlandschap met enkele oude rivierarmen, moerassen, ooibossen en wielen van de rivieren
de Rijn, Waal en Maas.

Amnesty International spreekt niet voor zich
Een bijdrage voor Amnesty is een bijdrage aan vrijheid. Als je in Nederland geboren bent krijg je
de vrijheid cadeau. Het staat je vrij te zeggen wat je denkt, kritiek te leveren op de regering en
internetsites te bezoeken die je wilt. Daar heb je recht op. Net als op vrijheid van geloof en een
eerlijke rechtsgang. Die rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Het zijn er dertig, geldig voor iedereen waar ook ter wereld - Tenminste, dat was de
afspraak van alle landen van de Verenigde Naties. De praktijk is anders. Dagelijks bereiken ons
berichten over mensen die vastzitten vanwege mening of overtuiging, die gediscrimineerd
worden, gemarteld, vermoord zijn, of de doodstraf krijgen. De steen op de Overtuin in Velp heeft
iets te zeggen voor iedereen die erbij stilstaat: gelegd in 2008, de zestigste verjaardag van de
mensenrechten. Schendingen vinden nog dagelijks plaats. Amnesty komt daar al meer dan 50 jaar
tegen op als onpartijdige en onafhankelijke organisatie. In Velp en Rozendaal hebben leerlingen
van groep 7/8 van de basisscholen actief stilgestaan bij rechten van mensen incl. die van
kinderen. Ze hebben daar gedichten over gemaakt. Twee daarvan zijn uitgekozen; ze worden in
Velp, resp. Rozendaal door de kinderen voorgedragen bij de dodenherdenking op vier mei. Want
op die dag gedenken we slachtoffers van oorlogen en hen die slachtoffer zijn van schending van
mensenrechten. Het winnende gedicht voor Velp is gemaakt door Megan Limpens, leerling van
Kleurenrijk. Dat van Rozendaal wordt gelezen door Carlijn Bruijn, leerling van de Dorpsschool.
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