Rozendaal, 16 december 2011
Uitgave 2011-23
GEMEENTELIJK NIEUWS

UIT HET GEMEENTEHUIS

Aan het einde van het jaar
Het laatste nummer van “In de Roos” in het jaar 2011.
Een jaar waarin de kranten vol stonden over de economische crisis en de teloorgang van de euro.
Hoe de economie zich de komende jaren zal ontwikkelen is nog onzeker. Wel is zeker dat we
allemaal wat zuiniger aan zullen moet doen. De vraag is of daar zoveel mis mee is. Wel is van
groot belang dat de mensen hun baan kunnen behouden. Bij verlies van baan voel je pas echt de
economische neergang. Maar mensen met een eigen bedrijf en de vele ZZP’ers merken dat het
steeds moeilijker wordt om voldoende omzet te behalen. En ook de gepensioneerden merken dat
een waardevast pensioen geen vanzelfsprekendheid meer is. Toch moeten we ons niet laten
meeslepen door al deze negatieve berichtgeving.
Er is nog veel moois in het leven en zeker in Rozendaal. Een goede gezondheid is altijd nog het
belangrijkste. Persoonlijk verdriet tast pas echt de kwaliteit van leven aan.
Ik hoop dat het afgelopen jaar u veel goeds gebracht heeft. Hoewel de zomer wel erg veel
regendagen had, was het toch goed toeven in onze gemeente. Van de mooie natuur in onze
omgeving viel weer volop te genieten; wat hadden we eind augustus weer een prachtig bloeiende
heide. En het najaar bracht ons veel zon en wat zagen de bossen er met het gekleurde blad er toen
weer mooi uit.
Voor Rozendaal was het afgelopen jaar een goed jaar. We hebben tijdig maatregelen genomen
om financiële tegenvallers op te vangen. Hierdoor waren extra bezuinigingen niet nodig en
konden de lasten voor de inwoners gelijk blijven, en in sommige gevallen zelfs iets dalen. Bij de
ontwikkeling van de Del is veel voortgang geboekt.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 19 december ter inzage (zie elders in dit nummer).
En de plannen rond de bouw van de school vorderen ook gestaag. Wel is van belang dat de
metingen van de luchtkwaliteit niet negatief uitpakken. In maart hopen we daar meer
duidelijkheid over te krijgen. Ook de verbouw van de Scholengemeenschap Het Rhedens vordert
gestaag. Over het eind resultaat zijn de verwachtingen hoog gespannen.
Gelukkig zullen de ouderen hun kerst weer op 20 december kunnen vieren.
Vorig jaar was Rozendaal overvallen door sneeuw en gladheid waardoor de kerstviering moest
worden afgelast.
Rozendaal is een oase van rust in een steeds onrustiger wordende wereld.
Met die gedachte wens ik u prettige en gezegende kerstdagen en een heel voorspoedig 2012.
J.H. Klein Molekamp
Uw burgemeester
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Publicaties
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Aanvragen Omgevingsvergunning
Er zijn geen aanvragen ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
Rosendaalselaan 20
Voor de activiteit bouwen
Betreft vergunning voor het nieuw plaatsen van een tuinhuisje op
dit perceel.
Beekhuizenseweg 1

Voor de activiteit bouwen
Betreft een wijziging van de omgevingsvergunning met kenmerk
RB-OVB-2011.01 op dit perceel

De verleende vergunningen 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 6 weken een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662).
APV-/KAPVERGUNNINGEN
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning/ontheffing verleend aan:
- Hoveniersbedrijf Rozendaal voor het ophangen van een spandoek boven de
Rosendaalselaan in verband met de verkoop van kerstbomen.
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 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843661). Tevens
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank te Arnhem.
Aanvragen om vergunning/ontheffing
Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft de navolgende aanvragen om vergunning/ontheffing
ontvangen:
- De organisatie van het jaarlijkse wijkfeest Kapellenberg voor de editie van 15 januari
2012 nabij het kunstwerk “De Vlinder” op de Kapellenberg.
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Deze aanvraag 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.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘De Del’
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 16 december 2011, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt, het ontwerp van het bestemmingsplan De Del.
Plangebied
Het plangebied omvat de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het terrein van het
voormalige squash- en tennispark Rozendaal aan de Del 10.
Hoofdlijnen van het plan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de
bouw van een Brede School met een gymzaal en maximaal 61 woningen mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan inzien of raadplegen
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ligt ter inzage in het
gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken ook in
elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0277.BPkom2011001-0001
De bronbestanden kunt u langs elektronische weg verkrijgen:
http://www.newgovernment.nl/rozendaal/productieomgeving/NL.IMRO.0277.BPkom20110010001
Tevens is het plan en de daarop betrekking hebbende stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke
website: www.rozendaal.nl
Reageren
Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze
indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de Raad van de gemeente Rozendaal,
Postbus 9106, 6880 HH te Velp. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan
een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 62.
Informatieavond
Op maandag 19 december juli 2011 is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur een informatieavond over
het ontwerp bestemmingsplan in het gemeentehuis. Op deze inloopavond kunt u kennis nemen
van het plan en hierover eventuele vragen stellen.
Tijdens deze inloopavond kunt u tevens kennis nemen van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan de
Del.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal
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Bekendmaking Wet Geluidhinder/Algemene wet bestuursrecht
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder (Wgh) ten
behoeve van 39 woningen in verband met het ontwerp bestemmingsplan ´De Del.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal zijn voornemens in verband met de herziening van
het bestemmingsplan op de voormalige voetbalvelden op de Del 6 en het terrein van het
voormalig Squash- en tennispark Rozendaal op de Del 10, voor 39 woningen, welke zijn gelegen
in het plangebied, een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, vast te stellen. In het kader van de
herziening van het bestemmingsplan is in opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek
naar het wegverkeerslawaai uitgevoerd door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. (Rapport
V.2011.0284.00.R002, Bestemmingsplan De Del te Rozendaal, Akoestisch onderzoek
wegverkeer).
Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure
zoals aangegeven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met
artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt voor een termijn van zes weken met de daarop
betrekking hebbende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op
werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen
inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus
9106, 6880 HH Velp.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 026–384 36 62.
Toelichting
In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB, de
zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. Burgemeester en wethouders
kunnen, in bepaalde gevallen en onder voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de
voorkeursgrenswaarde.
Conclusie akoestisch onderzoek
DGMR heeft akoestisch onderzoek verricht om de geluidsbelasting voor de nieuw te bouwen
brede school en de nieuw te bouwen woningen te bepalen. Bij deze berekening is er rekening mee
gehouden dat over een lengte van 372 meter een geluidswerende voorziening van 7 meter hoogte
wordt gerealiseerd.
Uit dit onderzoek blijkt dat voor 39 nieuwe woningen sprake is van een geluidsbelasting tussen
de voorkeursgrenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van de
woningen. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij
ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de
verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het
conceptbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische
onderzoek. Deze genoemde documenten liggen beide ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal
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Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Del’
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering van 13 december 2011
besloten het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Del’ ter inzage te leggen. Dit
beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van woningbouw en een brede school op
de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het voormalige squash en tennispark
Rozendaal aan de Del 10.
Het bereiken van een goede beeldkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling
van woningbouw en een brede school in het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt
voor de architectonische uitwerking van de nieuwe woningen en de school en de vormgeving van
de openbare ruimte. In het beeldkwaliteitsplan wordt daartoe ingegaan op welstandsaspecten,
zoals de oriëntatie van woningen, kleur- en materiaalgebruik. De in het beeldkwaliteitsplan
genoemde criteria, gelden als kader voor de welstandsbeoordeling van bouwplannen. Het
beeldkwaliteitsplan dient daarmee als toetsingskader voor bouwplannen en levert hierdoor een
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.
Het beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel gaan uitmaken van de
door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota.
Ter inzage
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘De Del’ ligt met ingang van 16 december 2011 voor een
periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis.
Het plan is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.rozendaal.nl
Reageren
Eenieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze
indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de Raad van de gemeente Rozendaal,
Postbus 9106, 6880 HH te Velp.
Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt
via telefoonnummer 026 – 384 36 62.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal

Inloopbijeenkomst ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan
De Del op 19 december 2011
In het najaar van 2010 hebben wij u in een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de
stedenbouwkundige visie De Del.
Deze stedenbouwkundige visie is nu verder uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan en een
ontwerp beeldkwaliteitsplan.
Beide plannen hebben betrekking op de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het
terrein van het voormalige squash- en tennispark Rozendaal aan de Del 10.
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Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de
bouw van een Brede School met een gymzaal en maximaal 61 woningen mogelijk te maken.
Het beeldkwaliteitsplan zal na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel gaan uitmaken van de
door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota.
Beide plannen liggen vanaf vrijdag 16 december 2011 ter inzage gedurende zes weken. Daarnaast
willen wij belangstellenden in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van beide plannen in
een inloopbijeenkomst op:
Maandag 19 december 2011
19:00 – 21:00 uur
Raadzaal gemeentehuis Rozendaal
Tijdens deze informele bijeenkomst zullen de verantwoordelijk portefeuillehouder en enkele
ambtenaren aanwezig zijn om toelichting te geven.
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen naar verwachting in mei 2012 ter
vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
U bent van harte uitgenodigd.

Jaarwisseling:
Verbod afsteken vuurwerk in de nabijheid van schoolgebouwen
In de regio hebben zich de afgelopen jaren rond de jaarwisseling veel incidenten bij
schoolgebouwen voorgedaan.
In verband met het in de regio toegenomen aantal branden en vernielingen aan
schoolgebouwen rond de jaarwisseling, heeft het college van burgemeester en
wethouders van Rozendaal in december 2008, in overleg met de politie Regio Gelderland
Midden, op grond van artikel 2.6.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening besloten om de
schoolterreinen in de gemeente, alsmede een straal van 10 meter hieromheen, aan te wijzen als
plaatsen waar het verboden is om vuurwerk te bezigen. Dit verbod is nog steeds van kracht.
Vuurwerkvandalisme
‘ziet u iets gebeuren, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij de politie via 0900 8844’
“In de afgelopen jaren is gebleken dat er in de regio veel vernield wordt door
vuurwerkvandalisme. De overheid betaalt deze kosten maar in feite natuurlijk wij allemaal. Met
deze actie willen we het vandalisme tegengaan en de kosten proberen te verhalen op de dader.
Daarom, ziet u iets gebeuren, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij de politie via 0900- 8844”.
Alle aangiften en meldingen van overlast en vernielingen worden geregistreerd. Zodat de schade
verhaald kan worden op de veroorzaker. Ook kunt u via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
informatie doorgeven.
Verwijderen losse materialen
Openbare Werken van de gemeente draagt zorg voor het zo veel mogelijk verwijderen van losse
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materialen, zoals (zwerf)vuil en verkeersmaterialen uit de openbare ruimte. U als inwoners wordt
verzocht om losse en brandbare materialen op eigen terrein zo
veel mogelijk te verwijderen.
Zo maken we de kans op een gezellige jaarwisseling zo groot mogelijk.

Kijk mee met politie en gemeente!
De dagen worden weer korter. Inbrekers en vandalen maken graag gebruik van de vroeg
invallende duisternis. Politie en gemeentelijke toezichthouders zijn veel op straat. Maar zij zien
natuurlijk niet alles. Daarom doen wij een dringend verzoek op u om met ons mee te kijken. Ziet
u iemand die zich verdacht gedraagt? Bel dan met de politie. Via 112 als iets op dat moment
plaats vindt of dreigt plaats te vinden, of via 0900-8844 als er bijvoorbeeld vuurwerkschade
achteraf wordt aangetroffen. Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en
leefomgeving? Schrijf u dan in voor Burgernet via www.burgernet.nl.
Wie weet kunnen we zo die inbreker tegenhouden of die ene jongere stoppen die jaarlijks met
Oud & Nieuw prullenbakken en verkeersborden opblaast met vuurwerk. Door inzet van
Burgernet verhogen we dan zelfs de kans op aanhouding van verdachten. Zo zorgen we met
elkaar voor een veiliger leefomgeving. En dat is wel zo prettig voor iedereen!
De volgende kenmerken zijn handig voor de politie om te weten:
• de locatie
• omschrijving van de dader(s)
• de eventuele vluchtrichting van de dader(s)
• eventuele omschrijving van het vervoermiddel.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges 2012
De begroting 2012 van de Gemeente Rozendaal is op 8 november jl. door de raad goedgekeurd.
Op basis hiervan zal de raad op 20 december a.s. de tarieven gemeentelijke belastingen en leges
2012 vast stellen.
Indien de raad het voorstel van het college van B&W volgt, zullen de tarieven als volgt luiden:
-

OZB zakelijk recht (woningen)
OZB zakelijk recht (niet-woningen)
OZB gebruiker (niet-woningen)

0,0909% van de waarde
0,1064 % van de waarde
0,0856 % van de waarde

-

afvalstoffenheffing 1 of 2-persoons huishoudens
afvalstoffenheffing 3 of meer persoons-huishoudens
extra container

€
€
€

198,00
223,00
35,00

-

rioolheffing, per aansluiting

€

182,00

De legestarieven 2012 worden eveneens door de raad vastgesteld. De huidige tarieven zullen
worden verhoogd met 2,0 % inflatiecorrectie.
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De tarieven grafrechten 2012 worden eveneens door de raad vastgesteld. De huidige tarieven
zullen worden verhoogd met 2,0 % inflatiecorrectie.
De volledige lijsten met legestarieven en tarieven grafrechten liggen na 20 december ter inzage
bij bureau burgerzaken. Een ieder kan op zijn of haar verzoek hiervan een afschrift krijgen.
De gewijzigde verordeningen en tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2012.

Openingstijden gemeentehuis rond Kerst en Oud & Nieuw
Maandag 26 december 2011 is het gemeentehuis gesloten.
Uitsluitend voor zaken op het gebied van burgerzaken (paspoort, rijbewijs e.d.) en burgerlijke
stand (aangifte van geboorte of overlijden) is in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw op
dinsdag 27 december, woensdag 28 december, donderdag 29 december en vrijdag 30 december
2011 het gemeentehuis geopend van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Vanaf maandag 2 januari 2012 zijn de normale openingstijden weer van kracht.

Prijsstijging van de identiteitskaart voor kinderen t/m 13 jaar
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het tarief voor de Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor
kinderen tot en met 13 jaar landelijk verhoogd naar € 30,-. Het tarief in Rozendaal is nu
€ 9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging en omdat de kinderbijschrijvingen in het paspoort van
de ouders met ingang van 26 juni 2012 niet meer geldig zijn, wordt verwacht dat veel ouders
vóór 1 januari 2012 een identiteitskaart voor hun kinderen zullen aanvragen.Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) houdt dan ook rekening met een toeloop van
extra aanvragen voor de identiteitskaart voor het jeugdtarief in de maanden november en
december 2011. Dit kan leiden tot (mogelijk) langere levertijden.
Indien u nog een identiteitskaart wilt aanvragen voor uw kind, denkt u dan aan het volgende:
• het kind dient zelf mee te komen naar het gemeentehuis;
• u dient een recente pasfoto van uw kind, gemaakt door een vakfotograaf mee te nemen
(deze foto moet voldoen aan de pasfoto-vereisten, zoals die bij iedere fotovakhandel
bekend zijn);
• indien uw kind nog geen 12 jaar oud is, heeft het schriftelijke toestemming ondertekend
door beide ouders nodig, vergezeld van een kopie legitimatiebewijs van beide ouders;
• is uw kind 12 of 13 jaar oud, dan kan het met uw toestemming alleen de aanvraag doen.
Van kinderen vanaf 12 jaar oud worden ook de vingerafdrukken afgenomen.
De levertijd van de NIK kan dus lang zijn, in extreme gevallen kan zelfs afgifte pas in 2012
mogelijk zijn. De afdeling Burgerzaken kan geen uitspraak doen over het aantal dagen/weken,
dat het zal duren voordat de NIK kan worden uitgereikt. De prijs van de aangevraagde
Nederlandse identiteitskaart wordt bepaald door de datum van de aanvraag. Dat wil zeggen dat
als de aanvraag in behandeling is genomen door de gemeente vóór 1 januari 2012, het tarief
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wordt berekend dat geldt in 2011. Dit geldt dus ook als de aangevraagde Nederlandse
identiteitskaart na 1 januari 2012 wordt geleverd.

Bekendmaking ontwerp-nota bodembeheer
Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend dat zij op 13 december 2011 de
ontwerp-Nota Bodembeheer hebben vastgesteld.
In de Nota Bodembeheer staat het beleid ten aanzien van hergebruik van grond en baggerspecie
in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Ten behoeve van de nota is er ook een
Bodemkwaliteitskaart en een Bodemfunctieklassenkaart opgesteld. De nota is opgesteld samen
met de gemeenten uit de gehele Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Hierdoor wordt het
mogelijk om grond en baggerspecie onder de zelfde regels toe te passen in: Arnhem, Doesburg,
Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Rheden, Westervoort en Zevenaar.
Op onderstaande aspecten wijkt de gemeente af van het landelijke generieke beleid en heeft zij
gebiedspecifiek beleid opgesteld. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de
mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit en richt zich op de volgende aspecten:
- Het mogelijk maken van grond- en baggerstromen buiten de gemeentegrenzen tussen de
gemeenten die zijn aangesloten bij de Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA).
- Het versoepelen van de regels voor grondverzet tijdens het graven van sleuven bij
vervang of reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen en riolering.
- Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met bodemvreemd
materiaal.
- Het vaststellen van strengere eisen bij het toepassen van grond met asbest.
- Gemeentespecifiek saneringsbeleid.
Inzage/ Inlichtingen
De ontwerp-Nota Bodembeheer ligt samen met de onderliggende Bodembeheerkaarten met
ingang van vrijdag16 december 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over
de ontwerpnota naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van
Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp. Indien u uw zienswijze mondeling wilt indienen, dan
kunt u contact opnemen met het cluster Openbare Werken (telefoonnummer (026) 384 36 62).

Subsidieplafonds Welzijnssubsidies 2012
Elk jaar stelt de gemeenteraad bij zijn begrotingsbehandeling subsidieplafonds vast voor
welzijnssubsidies. Met een subsidieplafond is het maximumbedrag gegeven, het totaalbudget dat
de gemeente in een bepaald jaar voor subsidies beschikbaar stelt.
Als een subsidieplafond door een bepaalde uitgave overschreden dreigt te worden, vormt dat een
reden om de subsidie lager vast te stellen of te weigeren. Om de belanghebbenden te informeren,
is de gemeente verplicht de hoogte van de subsidieplafonds bekend te maken.
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Hoogte Subsidieplafonds
Jaarlijkse subsidies
Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan
een instelling voor een periode van maximaal vier jaar, samenvallend met de zittingsduur van de
gemeenteraad tot en met het jaar dat de raad aftreedt, wordt verstrekt.
Bij de jaarlijkse welzijnssubsidies worden vier deelterreinen onderscheiden:
1. Sport; 2. Toerisme en recreatie; 3. Kunst en cultuur; 4. Maatschappelijke zorg en welzijn.
Voor elk van deze deelterreinen is een bedrag geraamd.
Voor de jaarlijkse welzijnssubsidies is voor 2012 in totaal € 82.187,- in de gemeentebegroting
opgenomen. Binnen dit bedrag zijn twee plafonds te onderscheiden:
- subsidieplafond Sport en Toerisme en recreatie:
€ 4.635,-;
- subsidieplafond Kunst en cultuur en Maatschappelijke zorg en welzijn: € 77.552,-.
Toelichting: er zijn twee subsidieplafonds, omdat de deelterreinen “Sport” en “Toerisme en
recreatie” binnen de gemeentebegroting tot één beleidsterrein behoren, evenals de deelterreinen
“Kunst en cultuur” en“Maatschappelijke zorg en welzijn”. Binnen een beleidsterrein kan met
budgetten worden geschoven.
Eenmalige subsidies
De gemeenteraad heeft voor 2012 € 1.585,- beschikbaar gesteld ten behoeve van eenmalige
subsidies. Dit bedrag is dus het subsidieplafond voor 2012.
Een eenmalige subsidie is een subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of
activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college
van burgemeester en wethouders slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal vier
jaar subsidie wil verstrekken.
Een eenmalige subsidie kan nooit hoger zijn dan € 500,-, om te voorkómen dat het budget in één
keer wordt besteed.
Samenvattend financieel overzicht
Deelterrein
Bedrag 2012
1. Jaarlijkse subsidies sport
2.050,2. Jaarlijkse subsidies toerisme en recreatie
2.585,Subtotaal 1 + 2
4.635,3. Jaarlijkse subsidies kunst en cultuur
46.600,4. Jaarlijkse subsidies Maatschappelijke zorg 30.952,en welzijn
Subtotaal 3 + 4
77.552,Subtotaal 1 t/m 4 Jaarlijkse subsidies
82.187,5. Eenmalige subsidies
1.585,Totaal 1 t/m 5 Welzijnssubsidies
83.772,-
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Bekendmaking vaststellen Privacyreglement Basisregistratie Personen (BRP)
en Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Rozendaal
Het college heeft in haar vergadering van 28 november 2011 het Privacyreglement
Basisregistratie Personen (BRP) en Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) gemeente
Rozendaal vastgesteld. Zowel het Privacyreglement BRP alsmede de beheerregeling BRP treden
in werking de dag na publicatie van het besluit tot vaststelling van deze documenten.
Toelichting
Het Privacyreglement Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Rozendaal.
De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij
tot haar eigen bevolking rekent en dient de afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente, van
die persoonsgegevens te voorzien. Dit is vastgelegd in de wet Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA). Conform deze wet moet de raad een verordening opstellen waarin
wordt ingegaan op het verstrekken van inlichtingen aan binnen- en buitengemeentelijke afnemers
en aan zgn.” vrije derden”.
In deze verordening, die op 20 september 2011 door de raad is vastgesteld, heeft de raad
bepaald dat de nadere uitwerking van het verstrekken van inlichtingen aan binnen- en
buitengemeentelijke afnemers en aan zgn.” vrije derden door het college van Burgemeester en
Wethouders moet worden geregeld. Met het vaststellen van het Privacyreglement BRP is door het
college aan deze bepaling voldaan.
De Beheerregeling Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Rozendaal.
Ingevolge artikel 14 van de Wet GBA moet het college van Burgemeester en Wethouders nadere
regels omtrent het beheer opstellen.
In de beheeregeling zijn activiteiten zoals die gelden voor het informatiebeheer, privacybeheer,
gegevensbeheer, applicatiebeheer, systeembeheer, gegevensverwerking en beveiligingsbeheer
opgenomen. Deze beheerregeling is van toepassing op de gemeentelijke basisadministratie GBA
die de gemeente Rozendaal bijhoudt als bronhouder.
Ter inzage legging
Het Privacyreglement BRP en de Beheerregeling BRP liggen, met het collegevoorstel, gedurende
zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.
Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de documenten.
De regelingen zullen ook op de website www.rozendaal.nl geplaatst worden.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 663 of e: h.dieperink@rozendaal.nl

Inzameling plasticafval
In week 47 hebben wij bericht ontvangen van onze inzamelaar van plasticafval dat de inhoud van
de container ( parkeerplaats kerk ) is geweigerd bij de SITA, omdat er teveel overig plastic in zat.
Hierbij moet u denken aan tuinstoelen, speelgoed e.d.
WAT mag WEL in de container:
Plastic tasjes en zakken, verpakking van vleeswaren, bekers, knijpflessen, flacons voor bijv.
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wasmiddel /schoonmaakmiddelen / shampoo / douchegel, flessen voor olie / azijn / frisdrank,
potjes voor gel en plantenpotten.
WAT mag NIET in de container:
Verpakkingen met inhoud, verpakkingen met chemische middelen, piepschuim, resten papier /
karton, kartonnen verpakkingen en andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen
( tuinstoelen, speelgoed).
De bovenstaande lijst is niet volledig, maar de volledige lijst is terug te vinden op de site van
www.plastic-heroes.nl
Wij verzoeken u bij het aanbieden van plasticafval met het bovenstaande rekening te houden.
Anders wordt de partij vernietigd.
De gemeente moet daarvoor betalen in plaats van dat er een opbrengst voor het plastic wordt
ontvangen!

Verkeershinder Schelmseweg
Vanaf vrijdagavond 16 december 21.00 uur tot en met maandagochtend 19 december 05.00 uur
wordt de Schelmseweg ter hoogte van de A12 afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers is er de
mogelijkheid om de A12 via de Schelmseweg over te steken. De afsluiting is nodig omdat de weg
en het fietspad moeten worden aangesloten op het nieuwe viaduct. Nadat deze werkzaamheden
gereed zijn wordt het nieuwe viaduct in gebruik genomen. Tijdens de afsluiting van de
Schelmseweg is een omleidingsroute ingesteld.

Commissie- en Raadsvergadering d.d. 20 december 2011
De raad en de commissie van advies vergaderen op één avond. Om 19.00 uur begint de
commissievergadering. Na afloop van de commissievergadering wordt kort gepauzeerd, waarna
aansluitend de raadsvergadering begint.
De agenda en de raadsvoorstellen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij de balie van
Burgerzaken in het gemeentehuis.
De agenda voor de raadsvergadering wordt gepubliceerd op de website van de gemeente:
www.rozendaal.nl.
Onderstaand volgen de agenda’s voor de commissie- en voor de raadsvergadering van
20 december 2011.
Commissievergadering
De commissie vergadert deze maand in drie blokken. Bij elk blok is de aanvangstijd vermeld.
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_________________________________________________________________________________

Blok Algemene Zaken en Financiën
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.00 uur
Agenda:
1.
Opening
2

Mededelingen / Ingekomen stukken

3.

Notulen van de vergadering van 20 september 2011
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Algemene Zaken en Financiën

4.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 20 december 2011:
Agendapunt 6: Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met november
2011
Agendapunt 7: Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q.
tarieventabellen 2012
Agendapunt 8: Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening voor
Rozendaal
Agendapunt 9: Voorstel tot het vaststellen van de Nota Aanbestedingsbeleid

5.

Rondvraag

6.
Schorsing
_________________________________________________________________
Blok Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
___________________________________________________________________________
Aanvang: 19.30 uur
Agenda:
7.
Heropening
8.

Mededelingen / Ingekomen stukken

9.

Notulen van de vergadering van 20 september 2011
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Welzijn, Sociale Zaken c.a.

10.

Agendapunt raadsvergadering d.d. 20 december 2011:
Agendapunt 10: Voorstel tot het vaststellen van het bibliotheekbeleidskader

11.

Rondvraag

12.

Schorsing
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__________________________________________________________________________
Blok Volkshuisvesting, RO, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
__________________________________________________________________________
Aanvang: 19.45 uur
Agenda:
13.
Heropening
14.

Mededelingen / Ingekomen stukken,

15.

Notulen van de vergadering van 20 september 2011
Betreft agendapunten die betrekking hebben op het blok Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

16.

Bespreking Evaluatie inzameling plastic afval

17.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 20 december 2011:
Agendapunt 11: Voorstel tot vaststelling van de Beleidsnotitie Externe Veiligheid
Agendapunt 12: Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2010
Agendapunt 13: Voorstel tot vaststellen van het Milieuprogramma 2012
Agendapunt 14: Voorstel tot het vaststellen van uitgangspunten betreffende
onkruidbestrijding op verhardingen
Agendapunt 15: Voorstel tot het instemmen met het voorgestelde datumschema ter
behandeling van het bestemmingsplan de Del

18.

Rondvraag

19.

Sluiting

Ten aanzien van het spreekrecht bij de commissievergadering geldt het volgende:
De voorzitter stelt toehoorders in de gelegenheid om onmiddellijk voorafgaande aan de eerste
termijn van de beraadslaging over het aan de orde zijnde agendapunt, gedurende een tijdsduur
van maximaal 5 minuten per inspreker, daarover vragen te stellen of opmerkingen te maken. De
voorzitter stelt vervolgens de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen welke de
inspreker(s) mag/mogen beantwoorden. Een inspreker mag, nadat de commissie in eerste termijn
heeft beraadslaagd, in tweede termijn nog maximaal 3 minuten reageren. De voorzitter kan
bepalen van de hiervoor genoemde tijdslimieten zowel naar boven als naar beneden af te wijken.
Raadsvergadering
Aanvang: Na afloop van de commissievergadering.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen

16 december 2011

14

4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 8 november 2011
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot vaststelling van de tussenrapportage tot en met november 2011
Voorstel: het saldo van de voor- en nadelige verschillen conform bijgaand dekkingsplan te
verantwoorden
7. Voorstel tot vaststelling van nieuwe belastingverordeningen c.q. tarieventabellen 2012
Voorstel:
a. de navolgende verordeningen integraal vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
oude verordeningen:
1. verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012;
2. verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaak-belastingen 2012;
b. de navolgende tarieventabellen behorende bij de vermelde heffing vast te stellen:
3. tarieventabel 2012, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2005;
4. tarieventabel 2012, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van
leges 2010;
5. tarieventabel 2012, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van
grafrechten 2005,
8. Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rozendaal
Voorstel: Vaststellen van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening voor Rozendaal,
onder intrekking van de oude verordening
9. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Aanbestedingsbeleid
Voorstel: de Nota Aanbestedingsbeleid vaststellen
10. Voorstel tot het vaststellen van het Bibliotheekbeleidskader
Voorstel: Het Bibliotheekbeleidskader gemeente Renkum, Rheden, Rozendaal vast te stellen
11. Voorstel tot vaststelling van de Beleidsnotitie Externe Veiligheid
Voorstel: De Beleidsnotitie Externe Veiligheid vaststellen
12. Voorstel tot acceptatie van het Milieujaarverslag 2010
Voorstel: Het Milieujaarverslag 2010 te accepteren
13. Voorstel tot vaststellen van het Milieuprogramma 2012
Voorstel: Het milieuprogramma 2012 vast te stellen
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14. Voorstel tot het vaststellen van uitgangspunten betreffende onkruidbestrijding op
verhardingen
Voorstel:
1. Het bestrijden van onkruiden op verhardingen- doormiddel van stomen- voort te zetten in
het gebied Beekdal.
2. Het bestrijden van onkruiden op verhardingen (buiten het gebied Beekdal)door middel
van chemische middelen te handhaven en dit door middel van Selectspray-methode
uitsluitend tijdens droge periodes, in afwachting van nadere besluiten van de minister.
3. Nader onderzoek om alternatieve methodes toe te passen, om voorbereid te zijn op het
niet gebruik van glyfosaat (Roundup) in de toekomst.
15. Voorstel tot het instemmen met het datumschema ter behandeling van het
bestemmingsplan de Del
Voorstel: Instemmen met het datumschema ter behandeling van het bestemmingsplan de Del
16. Amendement van de BGR inzake extra maaien bermen Schelmseweg
17. Comptabiliteit
Voorstel: De conceptwijziging 2011-11 dienovereenkomstig vaststellen
18. Rondvraag
19. Sluiting
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet op
de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het doen
van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering bij
de griffier. De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.
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***************************************************************************

Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Rozendaal
wensen u
goede kerstdagen en een voorspoedig 2012.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op maandag 2 januari
2012 van 17.00 uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Rozendaal.
U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
***************************************************************************
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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 13 januari 2012. Berichten voor deze
rubriek dienen uiterlijk op woensdag 11 januari 2012 om 08.00 uur binnen te zijn op emailadres: d.zijnen@rozendaal.nl.

Celliste Quirine Viersen in Boekhandel Jansen & de Feijter
Zondag 18 december 11.00-12.00 uur
De bekende celliste Quirine Viersen zal zondag 18 december een kort bezoek brengen aan
Boekhandel Jansen & de Feijter te Velp. Op het programma staan een deel van een Bach suite
voor cello solo, een interview met de celliste en een signeersessie. De Nederlandse celliste
Quirine Viersen, geboren in 1972, hoort internationaal tot de meest vooraanstaande muzikale
persoonlijkheden van de jonge generatie. Met haar intensieve krachtvolle en virtuoze spel is zij
erin geslaagd collega's, pers en publiek van haar grote muzikaliteit en meesterkracht te
overtuigen. Viersen was soliste bij alle belangrijke Nederlandse symfonieorkesten en bij grote
internationale orkesten. Viersen maakte cd's met onder andere de pianiste Silke Avenhaus (met
wie ze sinds 1996 een duo vormt), het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
(celloconcert van Reinhold Glière) en het Combattimento Consort Amsterdam (celloconcerten
Joseph Haydn). In september 2011 verscheen op het label Globe haar interpretatie van de cellosuites van J.S. Bach. Na het optreden volgt een interview met Quirine Viersen en signeert zij
haar cd met cello-suites van Bach.

Per Sonorem Vocis in de Oude Jan in Velp.

In het sfeervolle 12e eeuwse kerkje “de Oude Jan” in Velp wordt tussen Kerst en Nieuwjaar, op
woensdag 28 december om 20.00 uur, een concert gegeven door Per Sonorem Vocis. Voor dit
concert stelde dirigent Eize Leertouwer een heel speciaal programma samen onder de titel “Het
wonder der menswording”. Van mystiek middeleeuws gregoriaans tot veelstemmig stralend
renaissance gezang: de luisteraar zal zich verwonderen over het mysterie van de harmonie tussen
hemel en aarde”. Per Sonorem Vocis, opgericht in 1998 door Eize Leertouwer, is een ensemble
dat zich richt op de vocale muziek uit de renaissance. Voor ieder uit te voeren project, met veelal
een speciale bezetting, wordt een ensemble geformeerd uit een scala van zeer ervaren
koorzangers. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Entree € 9,50 incl. consumptie. Reserveren en
voorverkoop: Boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 Velp tel. 026 / 3628959Meer
informatie over de serie concerten in de Oude Jan vindt u via de website van de Vrienden van de
Oude Jan: www.vriendenvandeoudejan.nl
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Klein Hemeltjen op Aerd
Als reactie op de publicatie betreffende de Molenschuur is het van belang de Rozendalers die wij
in ons Hemeltjen op Aerd mochten begroeten en die vele juwelen- en kunstexposities bezochten
in kennis stellen dat wij onze activiteiten verleggen naar Oosterbeek waar we over een prachtige
locatie beschikken op de Utrechtseweg 164, tegenover het gemeentehuis aldaar. Met dank en met
bepaalde weemoet verlaten we Rozendaal, waar we dankzij vele Rozendalers tentoonstellingen
mochten organiseren zoals de expositie van Ans Markus, kunstenaar van het jaar 2010 met meer
dan 800 bezoekers. U bent vanaf 16 december van harte welkom in Oosterbeek, waar u onder
andere de wereldbekende collectie van Meissen Porselein en Juwelen (Manifaktur seit 1710) kunt
bewonderen.
Maija en Henk Helldorfer

Zwangerschapsmassage
Sinds kort kunt u bij Massagepraktijk Rozendaal aan de Delhoevelaan 10 naast diverse andere
massagevormen ook terecht voor een zwangerschapsmassage. Deze massage wordt gegeven
terwijl u op uw rug op een met warm water gevuld kussen ligt. Verschillende klachten die tijdens
een zwangerschap ontstaan, kunnen door de zwangerschapsmassage behoorlijk verminderd
worden. Een zwangerschapsmassage helpt bij rugklachten, verminderde bloed-circulatie,
hoofdpijn, misselijkheid, beenkrampen of vermoeide benen, oedeem en verminderde stoelgang.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.massagerozendaal.nl of bellen met Muriel Garretsen
026-3616860 of 06-435 20 325
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